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جاللة الملك 
زار أمس رئيس 

تركمانستان 
الشقيقة، في 

القصر الرئاسي 
بعشق آباد، 
وعقد جلسة 

مباحثات 
رسمية 

موسعة بين 
الجانبين.

عشق آباد - بنا

بــن عيســى آل  الملــك حمــد  الجاللــة  البــالد صاحــب  أكــد عاهــل 
خليفــة االهتمــام بتوســيع قاعــدة التعــاون التجــاري واالقتصــادي 
واالســتثماري مــع تركمانســتان الشــقيقة، وبحــث إمــكان التعــاون 
في قطاع النفط والغاز.وشدد جاللته، في كلمة سامية أثناء عقد 
جلســة مباحثــات رســمية مع رئيــس تركمانســتان الشــقيقة قربان 
قولــي بــردي محمــدوف، علــى مواصلــة تبــادل الدعــم والتنســيق 

المشترك في المحافل الدولية. 
وقــال رئيس تركمانســتان الشــقيقة: اليوم تكتســب العالقات بين 
البلديــن مضموًنــا جديــًدا؛ لتفتــح مجاالً واســًعا لالســتغالل األمثل 

إلمكانات التعاون الثنائي.
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تملك منزلك في
حي الحدائق بالرفاع فيوز

بسعر 139 ألف دينار

يسري العرض حتى 30 أبريل 2019

لالستفسار:

35555516

عــــــــرض محــــــدود
عدد طابقين بمساحة بناء 193م2

مساحة ا راضي تصل إلى 215م2

عدد غرفتين نوم و3 حمامات

إمكانية بناء غرفة إضافية

غرفة معيشة متصلة بقاعة الطعام

مطبخ مفتوح في الصالة

غرفة خادمة وحمام منفصل

غرفة غسيل وغرفة تخزين

كراج لعدد سيارتين
حديقة خلفية ال تقل عن 20م2

)04 - 02(

المنامة - بنا

وّجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى أن يتزامن بناء الوحدات 
في المشاريع اإلسكانية مع المرافق والمنشآت الخدمية الضرورية لضمان أن يتوفر للمواطن ما يحتاجه 
في المدن والمشــاريع اإلســكانية الكبرى، موجها ســموه أن تكون الوحدات الســكنية أكبر مســاحة لراحة 
أفضــل للمواطــن التــي تشــكل هدفــا وغايــة للحكومــة. جــاء ذلــك لــدى تــرؤس ســموه الجلســة االعتيادية 

األسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس.

فــي  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  ووّجــه 
االجتماع إلى اإلســراع فــي إتمام أعمال البنية التحتية 
في مشروع الرملي اإلسكاني؛ تمهيدا لتوزيع الوحدات 
الســكنية فيــه ومنــح حصــة أكبــر مــن المشــروع ألهالي 
بهــا  المعمــول  المعاييــر  وفــق  وبــوري  عالــي وســلماباد 

واألقدمية. 
وأصــدر ســموه توجيهاتــه بدراســة تنفيــذ 11 مشــروعا 
وخدمــة للمواطنين في المجاالت اإلســكانية والصحية 
واالجتماعية والمرافق والبنى التحتية، تستهدف عددا 
مــن المناطــق، ومنهــا قــرى المالكيــة، كرزكان، شــهركان، 

الَكــَوَرة،  جــرداب،  جدعلــي،  الديــر،  ســماهيج،  صــدد، 
والبــالد القديــم، وغيرهــا، وكلف ســموه 5 وزارات بذلك 
وهي وزارة اإلســكان، وزارة األشغال وشؤون البلديات 

شــؤون  وزارة  الصحــة،  وزارة  العمرانــي،  والتخطيــط 
الكهربــاء والمــاء، ووزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، 
علــى أن ترفــع كل منهــا تقريــرا إلــى مجلــس الــوزراء 

بشــأن المشــاريع والخدمــات ســالفة الذكــر، حيــث جــاء 
ذلك تجاوبا لما أثاره النواب خالل اســتقبال ســموه لهم 

مؤخرا.

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

ســمو رئيــس الوزراء يوجه بدراســة تنفيذ 11 مشــروعا وخدمة تســتهدف المناطــق والقرى

توسعة الوحدات السكنية لتحقيق الراحة للمواطن

)05(

منح حصة أكبر من 
“الرملي اإلسكاني” 

ألهالي عالي 
وسلماباد وبوري

الرئيس محمدوف يقلد جاللته 
وسام “الحياد التركمانستاني” 

عقب جلسة مباحثات

توقيع 9 اتفاقات وإقامة 
مجلسين على المستوى 
الحكومي ورجال األعمال
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قــام عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة أمس بزيــارة إلى 
رئيــس تركمانســتان الشــقيقة قربــان قولــي بــردي محمــدوف، فــي القصر الرئاســي في 
العاصمــة عشــق آبــاد. ولــدى وصــول موكــب جاللــة الملــك القصــر الرئاســي )اوقزفان(، 
ترافقه دراجات نارية، كان على رأس مستقبليه رئيس تركمانستان الشقيقة الذي رحب 
بجاللته وبزيارته، متمنًيا لجاللته طيب اإلقامة. وجرت لصاحب الجاللة الملك مراسم 
االســتقبال الرســمية، حيــث عزف الســالمان الملكــي البحريني والوطني لتركمانســتان 
الشــقيقة. بعدها اســتعرض جاللته حرس الشرف الذي أصطف لتحيته. وصافح عاهل 
البالد الوزراء وكبار المسؤولين في تركمانستان الشقيقة، ورجال السلك الدبلوماسي 
المعتمــدون لديهــا، بينمــا صافح الرئيس أعضاء الوفد الرســمي المرافــق لجاللة الملك. 

وبعد ذلك عقد صاحب الجاللة الملك اجتماًعا ثنائًيا مع رئيس تركمانستان الشقيقة.

قربــان  الشــقيقة  تركمانســتان  رئيــس  وألقــى 
قولي بردي محمدوف كلمة رحب فيها بجاللة 
الملــك وبزيارتــه الرســمية لبــالده، وقــال: أريد 
أن أركــز علــى زيارتــي لمملكــة البحرين، والتي 
تركــت ذكريات طيبة ونحــن نرحب بجاللتكم 
عــن  أعبــر  أن  وأود  تركمانســتان،  أرض  فــي 
دعوتنــا  جاللتكــم  لتلبيــة  وتقديــري  شــكري 
بالقيــام بزيــارة بالدنــا. ونحــن نعطــي أهميــة 
خاصة لهذه الزيارة، وسوف نحتفل بذكرى 25 
عاما إلقامة العالقات الدبلوماســية بين بلدينا 
والتــي تشــهد تطورا فــي عالقات التعــاون مع 
مملكة البحرين ودول الشــرق األوسط، كما أن 
عالقتنا تشــهد تطورا في المجاالت السياســية 

والثقافية واالقتصادية.
ففي المجال السياســي، نشــارك بعضنا البعض 
في المحافل الدولية في إطار األمم المتحدة، 
حيث آراؤنا متشــابهة في العديد من القضايا، 
كمــا أن العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة بين 
خــالل  مــن  خاصــة  كثيــرا  ســتتطور  البلديــن 
وفــد رجال األعمــال البحريني الكبيــر المرافق 
لجاللتكــم فــي هذه الزيــارة والمباحثــات التي 
أجروهــا مــع رجــال األعمــال التركمانييــن مــن 

أجل تطوير التعاون والتجاري واالقتصادي.
وفــي مجــال الثقافة واإلنســانية، فنحــن نأمل 
فــي دعم رجــال الثقافة والفــن واألدب لتعزيز 
التعــاون الثقافــي بيــن البلديــن. وقــال: أخــي 
العزيــز جاللــة الملــك، أود أن أعبــر عــن شــكري 

وتقديــري الخــاص لجاللتكم علــى دعمكم في 
تطويــر العالقات بين البلدين، وأتمنى للشــعب 
البحرينــي األمن واالســتقرار في ظل قيادتكم 

الحكيمة.
قــال فيهــا:  الملــك بكلمــة ســامية  ورد جاللــة 
فخامة الرئيس، أود أن أشكركم على دعوتكم 
لنا بزيارة تركمانســتان، فباســمي وباسم الوفد 
المرافق نسجل إعجابنا بما رأيناه في مدينتكم 
الجميلة ونحن نعلق اآلمال على عمل مشــترك 
متقــدم بإذن هللا نتيجة لثقــة القيادة واألخوة 
البحريــن  إن  وقــال جاللتــه:  بيننــا.  المتبادلــة 
تقدمــت كثيرا بعد زيارتكم الســابقة لها تطورا 
مطــردا خاصة في المجــاالت الثقافية والعلوم 

والطب والتعليم والبنى التحتية.
الرئيــس  فخامــة  يــا  يشــرفنا  جاللتــه:  وقــال 
تــم  مــا  لتشــاهدوا  البحريــن  لزيــارة  دعوتكــم 
تحقيقــه فــي العديــد مــن المجــاالت، فأهــداف 
مصلحــة  فــي  تصــب  نبيلــة  أهــداف  التعــاون 
البلديــن وبحكمــة قيــادة الرئيس قربــان قولي 

بردي محمدوف.
ثم عقدت جلســة المباحثات الرسمية الموسعة 

بين الجانبين بحضور وفدي البلدين.
رحــب  كلمــة  التركمانســتاني  الرئيــس  وألقــى 
فيهــا بجاللــة الملك وبزيارته إلى تركمانســتان، 
وقــال: إننــا ســنوقع اليــوم علــى اتفاقيــات بين 
بيــن  الثنائــي  التعــاون  تعزيــز  البلديــن هدفهــا 
االســتثماري  التبــادل  حجــم  وزيــادة  البلديــن 

واالقتصــادي، مؤكــًدا أن هــذه الزيــارة ســتفتح 
آفاق جيدة بين البلدين الشقيقة. 

الملــك كلمــة ســامية  الجاللــة  وألقــى صاحــب 
أعــرب فيهــا جاللتــه عــن شــكره وتقديــره لهذه 
وكــرم  االســتقبال  وحفــاوة  الكريمــة  الدعــوة 
رئيــس  زيــارة  باعتــزاز  مســتذكرا  الضيافــة، 
بــردي  قولــي  قربــان  الشــقيقة  تركمانســتان 
 ،2011 فبرايــر  فــي  البحريــن  إلــى  محمــدوف 
مؤكــدا جاللتــه حــرص المملكة علــى متابعة ما 
تــم التوصــل إليه من اتفاقات وتفاهمات تدعم 

التقارب بين البلدين والشعبين.
وأشاد عاهل البالد بالعالقات األصيلة الراسخة 
التــي تربــط البلديــن والقائمــة علــى االحتــرام 
المتبــادل والمصالــح المشــتركة، معربــا جاللته 
عــن تطلع مملكة البحريــن لتعزيزها وتطويرها 
المقومــات  ظــل  فــي  المجــاالت  مختلــف  فــي 

واإلمكانات الكبيرة المتواجدة.
ونوه جاللته بأهمية تبادل الزيارات واستمرار 

التشــاور بشــأن كل مــا مــن شــأنه دفــع أوجــه 
جاللتــه  مرحبــا  المثمــر،  الثنائــي  التعــاون 
بالتوقيــع علــى االتفاقــات ومذكــرات التفاهــم 
الدبلوماســية  المجــاالت  فــي  الزيــارة  فــي 
والغــاز  والنفــط  والمــال  والتجــارة  والصناعــة 
والتربيــة والتعليم والنقل والثقافة والســياحة 
وغيرهــا.  اإللكترونيــة  والحكومــة  والرياضــة 
وأكــد عاهــل البــالد االهتمــام بتوســيع قاعــدة 
التعــاون التجــاري واالقتصــادي واالســتثماري 
مــن خالل االســتفادة من الفــرص المتاحة في 
كال البلديــن، وبحث إمــكان التعاون في قطاع 

النفط والغاز.
وأكــد جاللتــه مواصلة تبادل الدعم والتنســيق 
المشــترك في المحافل الدولية، مشــيدا جاللته 
بوضــع الحيــاد الدائــم لتركمانســتان، ما يعكس 
التزامهــا بالتنميــة واألمــن والســلم فــي منطقة 
عــن  جاللتــه  معربــا  والعالــم،  الوســطى  آســيا 
ســروره بدعــوة رئيــس تركمانســتان الشــقيقة 

لزيارة مملكة البحرين.
بعــد ذلك تم اســتعراض العالقــات الثنائية بين 
مجلــس  بإقامــة  الجانبــان  رحــب  إذ  البلديــن، 
مشــترك بيــن البلدين على المســتوى الحكومي 
ومجلــس رجــال األعمــال البحرينــي ونظرائهم 
التركمانييــن، إضافــة إلــى اســتعراض القضايــا 

والموضوعات ذات االهتمام المشترك.
بعــد ذلك شــهد صاحــب الجاللــة الملك ورئيس 
تركمانستان الشقيقة مراسم التوقيع على عدد 
من االتفاقات ومذكرات التفاهم بين الجانبين.

تركمانســتان  ورئيــس  الملــك  جاللــة  وبــارك 
ومذكــرات  االتفاقــات  هــذه  توقيــع  الشــقيقة 
التفاهم التي ستشــكل انطالقة جديدة ومهمة 
فــي مســيرة تطويــر العالقــات الثنائيــة ويلبي 

التطلعات المستقبلية.
وبعد مراســم توقيع االتفاقــات، تحدث رئيس 
تركمانســتان قربان قولي بردي محمدوف في 
كلمــة رحب فيهــا بعاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
امتنانــه  عــن  التركمانســتاني  الرئيــس  وعّبــر 
العميــق لجاللــة الملــك لتلبية الدعوة الرســمية 
لزيــارة تركمانســتان. وقــال: إن اجتمــاع اليوم 
ناقش مجموعة كبيرة من القضايا ذات الصلة 
بالعالقــات الثنائيــة وســبل االرتقاء بمســتواها 
المتاحــة  اإلمكانــات  تلبــي  مســتويات  إلــى 
 - التركمانســتاني  التعــاون  تطــور  وضمــان 
البحريني بشكل مستقر وعلى المدى الطويل، 
وإننــي علــى يقيــن بــأن البلديــن يمتلــكان كل 

اإلمكانات ألجل ذلك.
وأردف الرئيــس التركمانســتاني: أكدنــا خــالل 
االجتمــاع الثنائي عــزم الدولتين على بذل كل 
الجهــود المتوفرة لتحقيق أهدافنا المشــتركة، 
وهــذا يتفق مــع مصالــح بلدينا اإلســتراتيجية 
التــي ســتنعكس إيجابــا على تطويــر العالقات 
بيــن  واالقتصاديــة  والتجاريــة  السياســية 

البلدين على المستويين الدولي واإلقليمي.

عشق آباد - بنا

العاهل: اهتمام مشترك لتطوير العالقـــــات مع تركمانستان والمستقبـل واعـد
الرئيــس محمــدوف يقلــد جاللته وســام “الحيــاد التركمانســتاني” عقب جلســة مباحثات

جاللة الملك مجتمعا مع رئيس تركمانستان الشقيقة
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رئيس تركمانستان: 

العالم  ضمان سالم دائم في 
يحتم تسوية النزاعات 

بواسطة آليات سياسية 
وطرق دبلوماسية

تعاون واعد في قطاعات 
االقتصاد والزراعة 

واالتصاالت وصناعة التكرير 
والبتروكيماويات

الربط اللوجستي بين  
 ميناء تركمانباشي وموانئ 

البحرين مشروع واعد في 
زيادة التبادل 

جاللة الملك: 

توسيع قاعدة التعاون 
التجاري واالقتصادي 
واالستثماري خصوصا في 
“النفط والغاز”

نعلق اآلمال على عمل 
مشترك متقدم نتيجة 
لثقة القيادة واألخوة 
المتبادلة بيننا

حرص على متابعة 
االتفاقات... والتفاهمات 
تدعم التقارب بين البلدين 
والشعبين 

أحــد  أن  التركمانســتاني  الرئيــس  وأضــاف 
الموضوعــات الرئيســة هــو تعــاون تركمانســتان 
السياســة  مجــال  فــي  البحريــن  ومملكــة 
البحريــن وتركمانســتان  إن  وقــال:  الخارجيــة. 
تتشــاركان فــي المواقــف والمبــادئ العامة تجاه 
القضايا السياســية الرئيســة المعاصــرة، إذ يأتي 
فــي المقام األول تعزيز نظام األمن واالســتقرار 
في العالم وآســيا الوســطى وفي منطقة الشرق 
األوســط، وعّبرنــا مــع جاللــة الملك عــن قناعتنا 
بــأن ضمــان ســالم دائــم في العالــم يحتــم علينا 
سياســية  آليــات  بواســطة  النزاعــات  تســوية 

وطرق دبلوماسية.
وأردف الرئيس التركمانستاني: إن تركمانستان 
تطــورا  تشــهدان  دولتــان  البحريــن  ومملكــة 
هائلــة  طبيعيــة  بثــروات  وتتمتعــان  مضطــردا 
وموقــع جغرافــي مالئــم وهــذا يفتــح لنــا مجاال 
واســعا لتطويــر التعــاون المتبــادل فــي المجــال 
االقتصــادي والتجــاري حيــث ينبغي االســتفادة 
مــن هــذه اإلمكانــات بشــكل كامــل، وهــو األمــر 
الذي من شــأنه أن يخلق أرضية مناســبة لتبادل 
الخبــرات واســتخدامها على نحو فعال، مشــيرا 
فــي قطاعــات االقتصــاد  الواعــد  التعــاون  إلــى 
والزراعة واالتصاالت وصناعة التكرير وصناعة 

البتروكيماويات.
تــم  أنــه  إلــى  التركمانســتاني  الرئيــس  وأشــار 
مينــاء  وتحديــث  بنــاء  أعمــال  مــن  االنتهــاء 
تركمانباشــي الواقــع علــى ســاحل بحــر قزويــن 
بتركمانســتان، مؤكدا أن الربط اللوجســتي بين 
هذا الميناء وموانئ البحرين سيصبح مشروعا 

واعدا في زيادة التبادل التجاري.
وأكــد في هذا الصدد أنــه آن األوان التخاذ قرار 
بشأن تأسيس اللجنة التركمانستانية البحرينية 
االقتصــادي  للتعــاون  المشــتركة  الحكوميــة 
األعمــال  مجلــس  لتأســيس  البحــث  واقتــراح 

التركمانستاني البحريني.
وأعــرب الرئيــس التركمانســتاني، عــن تقديــره 
لمملكة البحرين لموقفها الداعم لمشــروع القرار 
العالمــي  اليــوم  إعــالن  بشــأن  التركمانســتاني 
للدراجة الهوائية، كما أعرب عن تمنياته لمملكة 
البحريــن الشــقيقة المزيد من التقــدم واالزدهار 

والرخاء في ظل قيادة جاللة الملك.

وألقــى صاحب الجاللة الملك كلمة ســامية، هذا 
نصها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
شــكًرا فخامــة الرئيس على إتاحــة هذه الفرصة 
علــى  وتقديرنــا  شــكرنا  عــن  أواًل  لكــم  للتعبيــر 
دعوتكم الكريمة لنا لزيارة تركمانستان الشقيقة، 
وعلى كرم الضيافة وحســن االستقبال، معربين 
عــن إعجابنــا بالعادات والتقاليد المترســخة في 
هــذا البلــد العزيز والتي نحرص عليها ونتمســك 

بها في بلدنا وبين أبناء شعبنا.
وإننــا إذ نقــدر مــا لمســناه خــالل المباحثــات من 
الثنائيــة  العالقــات  لتطويــر  مشــترك  اهتمــام 
واالرتقــاء بها إلى أفضل المســتويات بما يخدم 
مصالــح البلديــن والــذي يعــود بالنفــع والفائــدة 
علــى الشــعبين الشــقيقين، لنعرب عــن ثقتنا بأن 
مباحثاتنــا المثمــرة والبنــاءة، ومــا تــم التوقيــع 
عليــه مــن اتفاقيــات ومذكــرات تفاهــم تشــمل 
ومنهــا  المشــترك  التعــاون  مجــاالت  مختلــف 
والتجــارة  والصناعــة  الدبلوماســية  المجــاالت 

والمــال والنفط والغاز والتربية والتعليم والنقل 
والحكومــة  والرياضــة  والســياحة  والثقافــة 
مــردودات  لهــا  ســيكون  وغيرهــا،  اإللكترونيــة 
إيجابيــة وعميقة فــي تعزيز العالقــات الثنائية، 
متطلعيــن هنــا إلــى المزيــد مــن اللقــاءات بيــن 
المختصيــن فــي البلديــن؛ لوجــود فــرص كبيــرة 
للتعــاون فــي مختلــف المجــاالت، ولمــا لهــا مــن 
دور كبيــر فــي دفــع عجلــة التعــاون االقتصــادي 

والتجاري واالستثماري.
وفــي هــذا اإلطــار فإننــا حرصنــا علــى تواجــد 
نخبــة من رجال األعمال البحرينيين خالل هذه 
الزيــارة للقــاء مــع نظرائهــم التركمانيين وبحث 
الفرص المتاحة للتعاون التجاري واالستثماري.
االســتثمارية  المشــاريع  إقامــة  أن  شــك  وال 
االقتصاديــة  والمنتديــات  المعــارض  وتنظيــم 
تعزيــز  فــي  كبيــر  دور  لــه  الزيــارات  وتبــادل 
زيــادة  فــي  ويســهم  المشــتركة  المصالــح  هــذه 
البحريــن  بيــن  ليــس  التجــاري  التبــادل  حجــم 
وتركمانســتان، فحســب وإنما بين تركمانســتان 
ودول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 

كمنظومــة اقتصاديــة كبرى وســوق اســتثمارية 
واسعة.

والمباحثــات  الزيــارة  هــذه  بــأن  ننــوه  إذ  وإننــا 
المشــتركة حــول كل مــا يخــدم العالقــات بيــن 
بلدينا وما يهمهما من قضايا تؤكد أن المستقبل 
لعالقاتنــا  واالزدهــار  النمــو  مــن  بمزيــد  واعــٌد 
الثنائيــة، فإنــه ليســرنا دعــوة فخامتكــم لزيــارة 
فــرص  مــن  المزيــد  لبحــث  البحريــن،  مملكــة 
مــا  علــى  البنــاء  ومواصلــة  المشــترك  التعــاون 

نتوصل إليه من نتائج واتفاقيات. 
وشكًرا لكم.

الشــقيقة  رئيــس تركمانســتان  ألقــى  ذلــك  بعــد 
كلمة، هذا نصها:

صاحــب الجاللــة، والحضور الكرام، والســيدات 
والسادة...

كما تعلمون بأننا نعطي أهمية كبيرة لتعاوننا مع 
مملكة البحرين الصديقة.

واألخــوة  الصداقــة  عالقــات  تكتســب  واليــوم 
مضموًنــا  البحريــن  ومملكــة  تركمانســتان  بيــن 

جديــًدا لتفتــح مجااًل واســًعا لالســتغالل األمثل 
إلمكانيات التعاون الثنائي.

إن العالقــات األخويــة التي تربط البلدين تتميز 
بالمســتوى العالي من التفاهــم والتعاون الوثيق 
علــى الصعيــد الثنائــي وكذلك الدولــي في إطار 

المنظمات الدولية.
وهــذا بحــد ذاتــه يمثــل أساًســا راســًخا لتعزيــز 
التعــاون والدعــم المتبــادل فــي النظــام العالمي 

وبالدرجة األولى في إطار األمم المتحدة.
وهنــا أود اإلشــارة إلــى أن مملكة البحرين كانت 
لألمــم  العامــة  الجمعيــة  لقــرار  مشــارًكا  عضــًوا 
الثانيــة  فــي جلســتها  اتخذتــه  الــذي  المتحــدة 
والثمانين - بمبادرة تركمانستان - إلعالن اليوم 
الثالــث من شــهر يونيــو )اليوم العالمــي للدراجة 

الهوائية(.
فــي هــذا الصــدد، أعبــر لصاحــب الجاللــة عــن 
امتنانــي العميــق لمــا تقدمونــه من تأييــد مطلق 
والســيما  الدوليــة  تركمانســتان  لمبــادرات 
االقتراحــات التــي تقدمها من أجــل تعزيز األمن 

والسالم في العالم.

هذا وتثمينا لدعمه الدائم لسياســة تركمانستان 
الخارجيــة ووضعهــا الحيادي الــذي أقرته األمم 
المتحــدة مرتيــن، وتقديــًرا لجهــوده الشــخصية 
األخويــة  العالقــات  وتطويــر  تعزيــز  فــي 
قــررت  البحريــن،  ومملكــة  تركمانســتان  بيــن 
تكريــم صاحــب الجاللــة ملــك مملكــة البحريــن 
“الحيــاد  بوســام  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 

التركمانستاني”.

صاحــب الجاللــة، أخــي العزيــز، اســمحوا لي أن 
أسلم لكم وسام الحياد.

تركمانســتان  التــزام  علــى  أؤكــد  الختــام  وفــي 
باســتمرار عالقــات التعاون المتبــادل مع مملكة 
البحريــن، كمــا أعبــر عــن ثقتــي بــأن العالقــات 
الثنائيــة بيــن بلدينــا ستشــهد مزيًدا مــن التطور 
بالدنــا  ورخــاء  اســتقرار  أجــل  مــن  واالزدهــار 
وشعوبنا. واغتناما من الفرصة أتمنى لجاللتكم 
األســرية،  والســعادة  والعافيــة،  الصحــة  دوام 
والتوفيــق والنجــاح فــي قيادة بالدكــم الرامية، 

وللشعب البحريني الشقيق السالم واالزدهار.
ثــم قــام الرئيــس التركمانســتاني بتقليــد جاللــة 
الملــك وســام “الحيــاد التركمانســتاني”؛ تقديــرا 
البلديــن  بيــن  العالقــات  دعــم  فــي  لجاللتــه 
الشــقيقين، وهــو أعلــى وســام في تركمانســتان 

الشقيقة.
وألقى جاللة الملك كلمة سامية، هذا نصها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
فخامة األخ الرئيس...

نشكر فخامتكم جزيل الشكر على منحنا “وسام 
الحيــاد” رفيــع المســتوى، الــذي نتشــرف بقبولــه 
بمــا يحملــه مــن رمزيــة وطنيــة ومعانــي عميقة 
تؤكــد علــى أهميــة ما يربــط بلدينا مــن عالقات 
ثنائيــة فــي كافــة المجــاالت واالرتقــاء بهــا إلــى 
أفضــل المســتويات، ونشــكركم مــرة أخرى على 
هذه البادرة الكريمة التي نقدرها لكم ولشعبكم 
الكريــم أشــد تقديــر، ونؤكــد لكــم بأنهــا ســتكون 

محل امتنان واعتزاز كبير لدينا في البحرين.
شكًرا فخامة الرئيس. 

بعدها ودع الرئيس التركمانستاني جاللة الملك 
بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

1. مذكرة التفاهم بين مصرف البحرين المركزي  «
ومصرف تركمانستان المركزي، ووقعها من الجانب 

البحريني  محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد 
المعراج، ومن الجانب التركمانستاني رئيس مصرف 

تركمانستان المركزي ميردان أنادوردييف.

2. اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة  «
تركمانستان بشأن اإلعفاء المتبادل من متطلبات 

تأشيرة الدخول لحاملي جوزات السفر الدبلوماسية 
والخاصة والخدمة، ووقعها من الجانب البحريني 
وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
خليفة، ومن الجانب التركمانستاني نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الخارجية رشيد ميريدوف.

3. مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة  «
تركمانستان في مجال شؤون المرأة، وقعها من 

الجانب البحريني وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 
بن محمد آل خليفة، ومن الجانب التركمانستاني 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رشيد 
ميريدوف.

4. مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين  «
وحكومة تركمانستان حول تطوير التعاون في مجال 

النقل، ووقعها من الجانب البحريني وزير الخارجية 
الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومن 

الجانب التركمانستاني وزير الصناعة واالتصاالت 
طاهر بردي ديورهانوف.

5. مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة  «
تركمانستان للتعاون في مجال الحكومة اإللكترونية، 

ووقعها من الجانب البحريني وزير الخارجية الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومن الجانب 

التركمانستاني وزير الصناعة واالتصاالت طاهر بردي 
ديورهانوف.

6. مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين  «
وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين ووزارة 

التعليم في تركمانستان، ووقعها من الجانب 
البحريني وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن 

محمد آل خليفة، ومن الجانب التركمانستاني وزير 
التعليم محمد مراد غيلدينيازوف.

7. مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة  «
تركمانستان بشأن التعاون في مجال الثقافة، 

ووقعها من الجانب البحريني وزير الخارجية الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ومن الجانب 

التركمانستاني وزير الثقافة أتاغيلدي شاه مورادوف.

8. مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون الشباب والرياضة  «
في مملكة البحرين ووزارة الرياضة وسياسة الشباب 

في تركمانستان بشأن التعاون الرياضي، ووقعها من 
الجانب البحريني وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد 

بن محمد آل خليفة، ومن الجانب التركمانستاني 
وزير الرياضة وسياسة الشباب ديانتش غولغيلدييف.

9. مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين  «
وحكومة تركمانستان بشأن التعاون في مجال 

السياحة، ووقعها من الجانب البحريني وزير 
الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، 

ومن الجانب التركمانستاني رئيس اللجنة الحكومية 
للسياحة سردار تشولوكوف.

التوقيع على 9 اتفاقات ومذكرات تعاون
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ــام عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب الــجــالــة الملك  قـ
إلى  بزيارة  أمس  آل خليفة  بن عيسى  حمد 
السابق  الشقيقة  تركمانستان  رئيس  ضريح 
تركمان  ومسجد  بــاشــا،  تركمان  مـــراد  صفر 
باشا، وذلك بقرية قبجاج القريبة من مدينة 
ــاد الــعــاصــمــة، يــرافــقــه نــائــب رئيس  عــشــق آبـ
الوزير  تركمانستان  خارجية  وزيــر  ــوزراء  الـ
الــمــرافــق رشــيــد مــيــريــدوف، حيث كــان في 
استقبال جالته مفتي تركمانستان الشقيقة 
سيراييف تشاري جلدي. وفي بداية الزيارة، 
الــزهــور  بــوضــع إكليل مــن  الملك  قــام جــالــة 
قام  ذلــك،  بعد  الراحل.  الرئيس  ضريح  على 
جالة عاهل الباد بجولة في مسجد تركمان 
العمرانية  التصاميم  على  خالها  اطلع  باشا، 
العمارة  تعكس جمال  التي  للمسجد  الفريدة 
ــة. حــيــث صــلــى جالته  ــل اإلســامــيــة األصــي
إلى  جالته  واستمع  المسجد،  تحية  ركعتي 
الشقيقة حول  إيجاز من مفتي تركمانستان 
خدمة  فــي  ودوره  المسجد  إنــشــاء  مــراحــل 
القرآن الكريم حفًظا وتاوًة وتجويًدا، ونشر 

العلوم الدينية والثقافة اإلسامية السمحة.
ــارة، أشـــاد جــالــتــه بجهود  ــزيـ وفـــي خــتــام الـ
ا لهم دوام  القائمين على هذا المسجد، متمنيًّ

التوفيق والسداد.

عشق آباد - بنا

جاللة الملك يزور ضريح رئيس تركمانستان السابق ومسجد تركمان باشا
اســتمع إليجــاز مــن المفتــي عــن مراحــل إنشــاء المســجد ودوره فــي خدمــة القــرآن

الملك  الجالة  صاحب  الباد  عاهل  قــام 
بزيارة  أمــس  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
إلى برج االستقال بالعاصمة التركمانية 
الــوزراء  رئيس  نائب  يرافقه  آبــاد،  عشق 
وزير خارجية تركمانستان الوزير المرافق 
رشيد ميريدوف، وذلك في إطار الزيارة 
لتركمانستان  جــالــتــه  بــهــا  يــقــوم  ــتــي  ال
الشقيقة، حيث كان في استقبال جالته 

حاكم بلدية عشق آباد، شاه محمد الذي 
رحب بجالة الملك.

ــزيــارة بوضع  ال بــدايــة  وقـــام جالته فــي 
باسم  الــزهــور وغــرس شجرة  مــن  إكليل 
جالته  قــام  ــك  ذل بعد  البحرين.  مملكة 
ما  على  واطلع  البرج  مرافق  في  بجولة 
مراحل  تعكس  فنية  أعمال  من  يحتويه 
وإنــجــازاتــهــا  ــبــاد  ال تــاريــخ  مــن  مختلفة 
الحضارية. كما استمع جالته إلى إيجاز 

الحضاري والمدة  الصرح  تاريخ هذا  عن 
الزمنية التي شيد فيها. 

ــة الــمــلــك عـــن تــقــديــره  ــرب جــال ــد أعــ وقـ
للجهود التي تبذلها تركمانستان الشقيقة 
بـــقـــيـــادة الـــرئـــيـــس قـــربـــان قـــولـــي بـــردي 
الحضارية  معالمها  إبــراز  في  محمدوف 
بها  تتميز  التي  والسياحية  والتاريخية 
للقائمين  متمنيا  الشقيقة،  الــدولــة  هــذه 

على هذا المعلم كل التوفيق والنجاح.

عشق آباد - بنا

جاللة الملك يــزور بــرج االستقـالل ويغرس شجرة البحرين
ــتــاريــخــيــة ــة وال ــاري ــض ــح ــود تــركــمــانــســتــان فـــي إبـــــراز مــعــالــمــهــا ال ــه ــدر ج ــق ن

عشق آباد - بنا

الجالة  الباد صاحب  لعاهل  تكريما 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أقام 
قربان  الشقيقة  تركمانستان  رئيس 
أمس  مساء  محمدوف  ــردي  ب قولي 
الدولة  زيــارة  بمناسبة  عشاء؛  مأدبة 
إلى  جالته  بها  يقوم  التي  الرسمية 
ــــك في  تــركــمــانــســتــان الــشــقــيــقــة، وذل
قصر الرئاسة، حضرها الوفد المرافق 
في  المسؤولين  وكبار  الملك  لجالة 

الحكومة التركمانية.
الملك مع  الــجــالــة  ــبــادل صــاحــب  وت
رئيس تركمانستان األحاديث الودية 
من  الشقيقين  الــبــلــديــن  يجمع  عــمــا 
على  وثيق  وتعاون  وطيدة  عاقات 

المستويات كافة.
وعـــــزفـــــت الــــفــــرقــــة الـــمـــوســـيـــقـــيـــة 
التركمانستانية مقطوعات موسيقية 

تركمنستانية وعربية.

جاللة الملك يحضر مأدبة عشاء 
أقامها رئيس تركمانستان



تــرأس رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة الجلســة 
االعتيادية األسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك 
بقصــر القضيبيــة صبــاح أمس. وأدلــى األمين 
الناصــر عقــب  الــوزراء ياســر  لمجلــس  العــام 

الجلسة بالتصريح التالي:
أشــاد صاحب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء، 
بجهــود عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة في تعزيــز ودعم 
عالقــات مملكــة البحريــن وتعاونها مــع الدول 
الشــقيقة والصديقــة، مرحبــا ســموه بالزيــارة 
التــي قام بها صاحــب الجاللة الملك إلى دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة، والتــي 
التقــى فيهــا جاللتــه ولــي عهــد أبوظبــي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة أخيه صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، وعضــو المجلــس 
األعلــى حاكــم عجمان صاحب الســمو الشــيخ 
حميد بن راشد النعيمي، وشهد جاللته خاللها 
حفل افتتاح دورة األلعاب العالمية لألولمبياد 

الخاص 2019 في أبوظبي.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  رحــب  كمــا 
الــوزراء بالزيــارة التــي يقوم بها جاللــة الملك 
حاليــا إلــى جمهوريــة تركمانســتان الشــقيقة، 
والتــي يلتقــي جاللتــه فيهــا رئيــس جمهورية 
تركمانســتان قربــان قولــي بيــردي محمدوف، 
مؤكــدا صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
للــدول  الملــك  الجاللــة  صاحــب  زيــارات  أن 
عالقــات  كرســت  قــد  والصديقــة  الشــقيقة 
الفــرص  ودعمــت  تعاونهــا  وعــززت  المملكــة، 

االستثمارية فيها.
بعدهــا أدان مجلــس الــوزراء بأشــد العبــارات 
المصليــن  علــى  المــروع  اإلرهابــي  الهجــوم 
األبريــاء فــي مســجدين بنيوزيلنــدا، ووصفــه 
المجلــس بأنه جريمة بشــعة شــنعاء، واعتداء 
غاشــم علــى أبريــاء آمنيــن، يحمل فــي طياته 

واإلرهــاب،  والتطــرف  الكراهيــة  أشــكال  كل 
إلــى  تعازيــه  خالــص  عــن  المجلــس  معربــا 
نيوزيلندا حكومة وشعبا وإلى ذوي الضحايا، 
سائال المولى عز وجل لهم الرحمة وللمصابين 
الشــفاء العاجــل، وأكــد مجلــس الــوزراء علــى 
ضــرورة الوقــوف ضد جميع أشــكال التعصب 
والتطــرف والكراهية واإلرهاب ونشــر رســالة 

المحبة والتسامح واحترام األديان.

الملكــي  الســمو  صاحــب  أصــدر  ذلــك،  بعــد 
رئيــس الــوزراء توجيهاتــه بدراســة تنفيذ 11 
مشــروعا وخدمــة للمواطنيــن فــي المجــاالت 
اإلســكانية والصحيــة واالجتماعيــة والمرافق 
والبنى التحتية، تستهدف عددا من المناطق، 
ومنها قرى المالكية، كرزكان، شــهركان، صدد، 
ســماهيج، الديــر، جدعلــي، جــرداب، الَكــَوَرة، 
 5 ســموه  وكلــف  وغيرهــا،  القديــم،  والبــالد 

وزارة  اإلســكان،  وزارة  وهــي  بذلــك  وزارات 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
شــؤون  وزارة  الصحــة،  وزارة  العمرانــي، 
والتنميــة  العمــل  ووزارة  والمــاء،  الكهربــاء 
االجتماعية، على أن ترفع كل منها تقريرا إلى 
مجلــس الــوزراء بشــأن المشــاريع والخدمــات 
ســالفة الذكر، حيث جاء ذلك تجاوبا لما أثاره 

النواب خالل استقبال سموه لهم أخيرا.

بعدهــا، وجــه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء إلــى أن يتزامــن بنــاء الوحــدات فــي 
المشــاريع اإلســكانية مــع المرافــق والمنشــآت 
يتوفــر  أن  لضمــان  الضروريــة  الخدميــة 
للمواطــن مــا يحتاجــه فــي المــدن والمشــاريع 
اإلســكانية الكبــرى، موجهــا ســموه أن تكــون 
الوحدات الســكنية أكبر مســاحة لراحة أفضل 

للمواطن التي تشكل هدفا وغاية للحكومة. 

وضمن السياق ذاته، فقد وجه صاحب السمو 
الملكي رئيس الوزراء إلى اإلســراع في إتمام 
أعمــال البنيــة التحتيــة فــي مشــروع الرملــي 
اإلســكاني تمهيــدا لتوزيــع الوحدات الســكنية 
فيــه ومنــح حصــة أكبــر مــن المشــروع ألهالي 
عالي وسلماباد وبوري وفق المعايير المعمول 

بها واألقدمية.

المنامة - بنا

الوحدات السكنية يجب أن تكون أكبر مساحة لراحة للمواطن
ســمو رئيــس الوزراء يوجه بدراســة تنفيذ 11 مشــروعا وخدمة تســتهدف المناطــق والقرى

المذكــرات  فــي  المجلــس  نظــر  ذلــك  بعــد 
المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشــأنها 

من القرارات ما يلي:
أوال: فــي إطار اســتعراض مجلــس الوزراء 
النتائــج األوليــة للمســح الصحــي الوطنــي 
2018، فقــد وجــه صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء وزارة الصحــة إلــى وضــع 
البرامــج والسياســات الفّعالــة التــي تكفــل 
تقليــل الوفيــات المبكــرة بســبب األمــراض 

والســكري  القلــب  كأمــراض  المزمنــة 
وأن  التنفســية،  واألمــراض  والســرطان 
يتــم تكثيــف التوعيــة والتثقيــف الصحــي 
بمخاطــر هذه األمراض والعوامل المســببة 
لهــا، كمــا وجــه ســموه إلــى االســتفادة مــن 
نتائــج هــذا المســح ومؤشــراته فــي رســم 
الصحيــة  واإلســتراتيجيات  السياســات 
المســتقبلية، واســتمرار دوريــة إجــراء هذا 
المســح ألهميتــه، موجها ســموه إلــى إحالة 

نتائــج هــذا المســح، والتي عرضتهــا وزيرة 
الصحــة إلــى اللجنــة الوطنيــة للمعلومــات 

لنشرها.
ثانيــا: وافــق مجلس الوزراء على مشــروع 
العربيــة  للمجموعــة  األساســي  النظــام 
إلــى  يهــدف  والــذي  الفضائــي،  للتعــاون 
تشــجيع وتفعيــل التعــاون الفضائي العربي 
المشــترك فــي جميــع المجــاالت الفضائيــة 
بيــن  القــدرات  وتكامــل  الخبــرات  وتبــادل 

الدول األعضاء. فيما أحال مجلس الوزراء 
القانونيــة  للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  إلــى 
للتعــاون فــي  والتشــريعية مذكــرة تفاهــم 
مجــال الفضــاء المدنــي لألغراض الســلمية 
والفضــاء  للعلــوم  الوطنيــة  الهيئــة  بيــن 
بمملكــة البحريــن ووكالة الفضــاء بالمملكة 

المتحدة.
ثالثــا: وافــق مجلــس الــوزراء علــى مذكــرة 
تفاهــم بيــن وزارة الصحــة وجامعــة األمير 

ســونغ كوال في مملكــة تايلند والهادفة إلى 
تشــجيع التعــاون بيــن الجانبيــن في مجال 
التدريب وإحالة المرضى وبرنامج الطبيب 

الزائر.
رابعــا: أحــال مجلــس الــوزراء إلــى اللجنــة 
القانونيــة والتشــريعية  للشــؤون  الوزاريــة 
مذكــرة تفاهم بيــن المجلس األعلــى للبيئة 
والهيئة الســعودية للحيــاة الفطرية، والتي 

عرضها وزير شؤون مجلس الوزراء.

قرارات المجلس

ياسر الناصر

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

منح حصة أكبر 
من مشروع 

الرملي 
اإلسكاني 

ألهالي عالي 
وسلماباد وبوري

مجلس الوزراء 
يدين بأشد 

العبارات الهجوم 
اإلرهابي على 

المصلين في 
نيوزيلندا

سمو رئيس 
الوزراء يشيد 
بزيارة جاللة 
الملك إلى 

اإلمارات 
وتركمانستان

وضع البرامج 
والسياسات 

الفّعالة لتقليل 
الوفيات المبكرة 

بسبب األمراض 
المزمنة

ضرورة الوقوف 
ضد جميع 

أشكال التعصب 
والتطرف 

والكراهية 
واإلرهاب
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العهــد  ولــي  الملــك  جاللــة  نائــب  التقــى 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، رئيــس الــوزراء صاحــب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 

خليفة وذلك صباح أمس بقصر القضيبية.
وخــالل اللقاء، أشــاد ســموهما باإلنجازات 
التي تحققت في العهد الزاهر لعاهل البالد 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، والتــي عــززت مــن الــدور الفاعــل 

ووثقــت  للبحريــن  والعالمــي  اإلقليمــي 
عالقاتها مع دول العالم.

فــي  تســتند  المملكــة  أن  ســموهما  وأكــد 
نهضتها الحديثة إلى قاعدة صلبة انطلقت 
صاحــب  الراحــل  البــالد  أميــر  عهــد  فــي 

آل  ســلمان  بــن  عيســى  الشــيخ  العظمــة 
خليفــة )طيــب هللا ثــراه( الذي قــدم أعماال 
جليلــة في خدمــة وطنه وشــعبه، وتعاظم 
هــذا المســار التنمــوي، وحقــق العديــد مــن 
القفزات النوعية في العهد الميمون لجاللة 

الملك.
واســتعرض صاحــب الســمو الملكــي نائــب 
صاحــب  مــع  العهــد،  ولــي  الملــك  جاللــة 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء جملــة مــن 
الموضوعــات المتصلة بتطــورات األوضاع 

والمستجدات اإلقليمية والدولية.
يحمــل  ال  اإلرهــاب  أن  ســموهما  وأكــد 
هويــة، بــل يحمل فكرا قائمــا على التطرف 
والتعصب ويجــب تكثيف التعاون الدولي 

لمحاربته.

سمو نائب جاللة الملك في لقاء مع سمو رئيس الوزراء 

المنامة - بنا

إنجازات العهد الزاهر عززت الدور الفاعل للبحرين عالميا
ســمو نائب جاللة الملك وســمو رئيس الــوزراء: اإلرهاب ال يحمل هوية بــل فكرا متطرفا

المملكة تستند في نهضتها 
الحديثة إلى قاعدة صلبة 

انطلقت في عهد األمير الراحل

تعاظم المسار التنموي وتحقيق 
العديد من القفزات النوعية في 

العهد الميمون لجاللة الملك

 أكــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، لــدى 
استقبال سموه لمجلس إدارة جمعية الهالل 
األحمــر البحرينــي، أن مملكــة البحرين تعتزُّ 
بمــا لديهــا مــن ســجلٍّ مشــّرٍف فــي المبــادرة 
إلى العمل الخيري واإلنســاني، يجّســد مدى 
التكافــل والتضامــن  إيمــان المجتمــع بقيــم 
كقيم دينية وإنســانية ســامية، منّوًها سموه 
وكــوارث  بتحديــات  يمــر  العالــم  أن  إلــى 
ُتعاظــم مــن أهميــة الجهــود التــي تقــوم بهــا 
مؤسســات المجتمــع المدنــي اإلغاثية ومنها 
جمعيــة الهالل األحمــر البحريني في تقديم 
العون والمســاعدة اإلنســانية، تجسيًدا لقيم 
التكافــل والتعــاون ونشــر ثقافــة العطاء من 
أجل عالم تسوده المحبة والسالم واإلخاء.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان   
الــوزراء قــد اســتقبل بقصــر القضيبية أمس 
رئيــس مجلــس إدارة جمعية الهــالل األحمر 
آل  هللا  عبــد  بــن  خالــد  الشــيخ  البحرينــي 
حيــث  اإلدارة،  مجلــس  وأعضــاء  خليفــة، 

تطــّرق ســّموه معهــم إلى مــا تبذلــه الجمعية 
من جهود مشــكورة على صعيد تعميق قيم 
العمــل التطوعــي واإلنســاني فــي المجتمــع 
العطــاء  فــي  إيجابــي  نمــوذج  تقديــم  عبــر 

الالمحدود.

وخــالل اللقاء، أشــاد صاحب الســمو الملكي 
واإليثــار  العطــاء  بــروح  الــوزراء  رئيــس 
أبنــاء البحريــن بأجيالهــم  التــي يتمتــع بهــا 
المتعاقبــة، وقــال ســموه: “إننــا مجتمــع نشــأ 
علــى حــب الخيــر والمســارعة إليــه، ونحــن 

ننطلــق في ذلــك من تعاليم ديننا اإلســالمي 
الحنيف وقيمنــا البحرينية األصيلة، ويجب 
أن نتعاون من أجل الحفاظ على هذه القيم 
النبيلــة وتأصيلها في نفوس قادم األجيال”، 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  واســتذكر 
الشــيخ  ســمو  بصمــات  بالتقديــر  الــوزراء 
عبــدهللا بــن خالــد آل خليفة طيــب هللا ثراه 
رئيــس مجلــس إدارة جمعية الهــالل األحمر 
الســابق فــي العمل الخيري واإلنســاني وفي 

ا. ا وعالميًّ تعزيز دور الجمعية إقليميًّ

وأكد صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء 
ودعــم  رعايــة  علــى  الحكومــة  حــرص 
فــي  العاملــة  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
المجــال الخيــري والتطوعــي، بمــا يعــّزز من 
اإلنســانية  رســالتها  تحقيــق  علــى  قدرتهــا 
النبيلة على الوجه األكمل، معرًبا ســموه عن 
شــكره وتقديــره لرئيــس وأعضــاء مجلــس 
إدارة جمعيــة الهالل األحمــر البحريني على 
جهودهــم الكبيــرة مــن أجل تحقيــق أهداف 
الغوثــي  العمــل  فــي  ورســالتها  الجمعيــة 

ــا ســموه لهــم مزيــًدا مــن  واإلنســاني، متمنيًّ
التوفيق والنجاح. من جانبه، أعرب الشــيخ 
خالد بن عبد هللا آل خليفة وأعضاء مجلس 
اإلدارة عن خالص الشــكر والتقدير لصاحب 
الســمو الملكــي رئيس الــوزراء علــى اهتمام 
ومختلــف  الجمعيــة  لجهــود  ســموه  ودعــم 
الجهــات التــي تعمــل فــي المجــال الخيــري 
الرعايــة  هــذه  أن  مؤكديــن  والتطوعــي، 
الكريمــة مــن ســموه تشــّكل حافــًزا لهم نحو 

بذل مزيد من الجهود في خدمة المجتمع.

المنامة - بنا

دعم مؤسسات المجتمع المدني في المجال الخيري والتطوعي

سمو رئيس الوزراء مستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر البحريني 

ـــة ـــود اإلغاثي ـــة الجه ـــن أهمي ـــم م ـــات ُتعاظ ـــر بتحدي ـــم يم ـــوزراء: العال ـــس ال ـــمو رئي س

رعاية سموه الكريمة حافز لبذل مزيد من 
الجهود في خدمة المجتمع
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البحرين تعزي إندونيسيا بضحايا الفيضانات

المنامة - بنا

القضيبية - مجلس النواب المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

زينل  فوزية  النواب  مجلس  رئيسة  أكــدت 
مفاهيم  تعزيز  فــي  البحرين  مملكة  دور 
وقــيــم الــتــســامــح والــتــعــايــش، والــمــبــادرات 
الجاللة  صــاحــب  الــبــالد  لعاهل  الحضارية 
لترسيخ  آل خليفة،  بن عيسى  الملك حمد 
المجتمعات  بين  والــتــقــارب  الــتــرابــط  نهج 
اإلنسانية  الثوابت  من  انطالقا  والشعوب 

والتسامح والتعايش السلمي.
 وأشارت إلى أن تدشين “كرسي الملك حمد 
للحوار بين األديان والتعايش السلمي” في 
بقطاع  واالهتمام  بــرومــا،  سابينزا  جامعة 
توفير  عبر  العالم،  دول  جميع  في  الشباب 
المعرفة واإللهام الالزمين؛ لتعزيز التعايش 

السلمي والحوار الحضاري.
النواب  رئيسة مجلس  كلمة  في  ذلك  جاء 
التي ألقتها في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر 
برعاية  التسامح”،  تعزيز  في  األســرة  “دور 
كــريــمــة مــن لـــدن صــاحــبــة الــســمــو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي 

لألمومة  األعــلــى  المجلس  رئــيــســة  ــعــام،  ال
والطفولة، الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية 
ــة اإلمـــــــارات الــمــتــحــدة  ــ األســـريـــة فـــي دولـ
التسامح  وزارة  مــن  وبتنظيم  الشقيقة، 

امس اإلثنين في أبوظبي.
ــواب أهــمــيــة  ــنـ وأكـــــدت رئــيــســة مــجــلــس الـ
خـــالل  مــــن  الـــمـــحـــوري  ودوره  الـــمـــؤتـــمـــر 

ــدور  ــ ــ اســـتـــعـــراضـــه الـــقـــيـــم اإلنـــســـانـــيـــة وال
أن  اإلمــارات، مشيرة  ألم  البارز  المجتمعي 
الشريفة  النبوية  والسنة  اإلسالمي  الدين 
أولت قيم التسامح المكانة التي تستحقها، 
نــواة  تعد  التي  المسلمة  األســـرة  ووجــهــت 
هــذه  أبــنــائــهــا  لتعليم  واألخــــالق  الــتــســامــح 

القيم.

فــي إطـــار الـــزيـــارة الــتــاريــخــيــة لــعــاهــل الــبــالد 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
أكـــد وزيــر  تــركــمــانــســتــان،  لــجــمــهــوريــة  خليفة 
الزياني  زايــد  والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة 
بتطوير  واهتمامها  البحرين  مملكة  حــرص 
عالقاتها بكافة دول العالم وباألخص العالقات 
االقــتــصــاديــة، مــشــيــًرا إلـــى ســعــي الــحــكــومــة 
االقــتــصــاديــة  الــشــراكــات  لتشجيع  الــمــســتــمــر 
ــفــاعــل لــتــعــزيــز االقــتــصــاد  ودعــــم الــتــعــاون ال
الدائمة  واالستفادة  البحرين  لمملكة  الوطني 
الشقيقة  الـــدول  لــدى  والــمــوارد  الخبرات  مــن 

والصديقة.
الوزير  الــذي عقده  االجتماع  ذلــك، في   جــاء 
صباح امس في العاصمة التركمستانية )عشق 
المعني  ــوزراء  ــ ال مجلس  رئــيــس  بنائب  ــاد(  آبـ
بجمهورية  واالتـــصـــاالت  الــصــنــاعــة  بــشــؤون 
بحضور  وذلــك   ،m. chakyyev تركمانستان 
ــاالت بــجــمــهــوريــة  ــ ــصـ ــ وزيـــــر الــصــنــاعــة واالتـ
رئيس  وبحضور   ،T. Durhanov تركمانستان 

البحرين  تجارة وصناعة  غرفة  إدارة  مجلس 
سمير ناس والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية 

االقتصادية خالد الرميحي.
ــالل االجــتــمــاع تــم اســتــعــرض الــعــالقــات  وخــ
الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية 
تركمانستان الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز 
الــمــجــاالت  الــتــعــاون بينهما فــي كــافــة  ــيــات  آل

واالستثمارية  الصناعية  المجاالت  وباألخص 
الزيارات  أهمية  على  والتأكيد  العالقة،  ذات 
واللقاءات الثنائية في تعزيز وتطوير التعاون 
ــادة من  ــفـ ــتـ ــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت و االسـ فـ
المتاحة  ــمــوارد  وال التركمنستانية  الــخــبــرات 
فرص  وبحث  الصناعة  مجال  فــي  خصوًصا 

االستثمار الصناعي في كال البلدين.

رئيسة مجلس النواب تلقي كلمتها الزياني ملتقيا نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان المعني بشؤون الصناعة واالتصاالت

ــاق واألخـ الــتــســامــح  ــواة  نـ المسلمة  ــرة  ــ األس ــل:  ــن زي آباد عشق  مع  االستثماري  التعاون  آليات  تعزيز  الزياني: 

مبادرات العاهل عززت قيم التعايش عالميا الحكومة تسعى دائًما لتشجيع الشراكات االقتصادية

المضي بالعالقات مع تركمانستان آلفاق أرحب
ــة الــمــلــك بــالــحــفــاوة مــحــل اعــتــزاز ــخــارجــيــة: اســتــقــبــال جــال ــر ال وزيـ

اجتمــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن أحمــد بن محمــد آل خليفــة، مع نائــب رئيس 
مجلــس الــوزراء وزيــر خارجيــة تركمانســتان رشــيد ميريــدوف، علــى هامــش الزيــارة 
الرســمية التي يقوم بها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 

إلى تركمانستان.

وخالل االجتماع، أعرب وزير الخارجية عن 
اعتزاز أهل البحرين بالحفاوة الكبيرة التي 
والوفد  الملك،  الجاللة  صاحب  بها  حظي 
المرافق لجاللته خالل زيارته لتركمانستان 
التي تجّسد المدى المتقدم الذي وصلت إليه 
العالقات بين مملكة البحرين وتركمانستان، 
كما أنها ستسهم بقوة في المضي قدًما بهذه 
الشقيقين  والشعبين  البلدين  بين  العالقات 
في  المستويات  على مختلف  أرحب  آلفاق 
واالتفاقات  الكبيرة  اإليجابية  النتائج  ظل 
الــتــعــاون  الــتــي ســتــدفــع  توقيعها  تــم  الــتــي 
الــمــشــتــرك فــي شــتــى األصـــعـــدة بــمــا يخدم 
حرص  مــؤكــًدا  وشعبيهما،  البلدين  مصالح 

التنسيق  اســتــمــرار  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة 
المحافل  البلدين في مختلف  بين  المتبادل 
جهود  يدعم  وبما  عليهما  بالنفع  يعود  بما 

إرساء األمن والسالم في أنحاء العالم.
من جانبه، أشاد رشيد ميريدوف بالعالقات 
الثنائية التي تجمع بين البلدين وما تشهده 
من تعاون وتنسيق دائم على كافة األصعدة، 
مــؤكــًدا حـــرص تــركــمــانــســتــان عــلــى توطيد 
العالقات مع مملكة البحرين واستثمار كافة 
الــتــعــاون بين  الــمــزيــد مــن  الــفــرص لتحقيق 
في  البحرين  مملكة  بــدور  منّوًها  البلدين، 
ا  دعم األمن واالستقرار في المنطقة، متمنيًّ
وزير الخارجية مجتمعا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوفلمملكة البحرين المزيد من التقدم والرخاء.
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الرفاع - قوة الدفاع

استعراض التنسيق العسكري مع واشنطن

الرفاع - قوة الدفاع

الذي  الوطن”  “حصن  المشترك  القيادات  تمرين  فعاليات  أمس  صباح  بدأت 
الداخلية،  الوطني ووزارة  الحرس  بالمشاركة مع  البحرين  تنفذه قوة دفاع 
التمرين ضمن  تنفيذ  ويأتي  المملكة.  محافظات  مناطق  مختلف  في  وذلك 
ناحية  مــن  بــكــوادرهــا  لــالرتــقــاء  البحرين  دفـــاع  قــوة  تنتهجه  تدريبي  نهج 
الجاهزية القتالية واإلدارية وتطوير الخطط العملياتية مع القوات المشاركة، 
إضافة إلى خلق قاعدة صلبة للتنسيق والتعاون المشترك مع الحرس الوطني 
ووزارة الداخلية، كما يهدف التمرين الذي يحتوي على العديد من المراحل 
مستويات  إلــى  للوصول  التدريب؛  معايير  وتطوير  تقييم  إلــى  العملياتية 
عالية من الكفاءة القيادية والمقدرة القتالية المتقدمة، ولتحقيق االحتراف 
األزمــات  مختلف  مــع  للتعامل  العسكرية؛  العمليات  مختلف  فــي  المنشود 

واألحداث الطارئة بجميع أنواعها.

بــدء فعاليـــات “حصن الوطن”

07 local@albiladpress.com
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الخارجية  ــر  وزيـ مــســاعــد  الــتــقــى 
ــري، بــــورا مــولــر  ــدوســ ــ عــبــدهللا ال
ــيـــذي لـــلـــشـــؤون  ــفـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــ ــدي ــمــ ــ ال
الدولية بمؤسسة كوربر لألبحاث 
ــارة  ــ فـــي بــرلــيــن عــلــى هــامــش زي
ــمــانــيــا االتـــحـــاديـــة. جــمــهــوريــة أل

وجرت مناظرة بين الدوسري ومولر 
الـــوضـــع الــســيــاســي فـــي منطقة  عـــن 
الشرق األوسط وتعزيز األمن والسلم 
الدوليين بما فيها التطورات األخيرة 
في المنطقة العربية وأهمية الحفاظ 

ومكافحة  واالســتــقــرار  الــســلــم  عــلــى 
اإلرهاب والتطرف العنيف، والتدخل 

في شؤون الدول الداخلية.
ــد مــســاعــد الـــوزيـــر أن الــســبــيــل  ــ وأكـ
ــدول هــو تحقيق  ــ الــوحــيــد لــتــطــور ال
السلم واألمن واالستقرار الذي يخلق 
الــبــيــئــة الــســلــيــمــة لــلــنــمــاء واالزدهـــــار 
اإلنسان  للشعوب، وإن رعاية حقوق 
المستدامة  التنمية  أهداف  وتحقيق 
عابرة  عالمية  إنسانية  أهـــداف  هــي 

للحدود والثقافات الوطنية.

حقوق اإلنسان والتنمية أهداف عابرة للحدود سفارتنا في لندن تنظم ندوة عن شرطة المجتمع
المملكة  ــدى  ل البحرين  مملكة  ســفــارة  نظمت 
الــمــتــحــدة بــرعــايــة الــســفــيــر الــشــيــخ فــــواز بن 
على  الضوء  لتسليط  نــدوة  خليفة،  آل  محمد 
رئيس  بحضور  المجتمع  خدمة  شرطة  تجربة 
وعدد  بارتون،  مايك  دورهــام  مقاطعة  شرطة 
البريطانية  الداخلية  بـــوزارة  المسؤولين  مــن 
البريطانيين  الشرطة  ضباط  مــن  ومجموعة 
الــدول  الشرطة في  ارتــبــاط  وعــدد من ضباط 

التي تغطيها السفارة والدول الصديقة.
العام  المدير  الندوة على إيجاز قدمه  وشملت 
لمديرية شرطة محافظة المحرق العميد فواز 
الحسن استعرض خالله تجربة مديرية شرطة 
والجهود  المجتمع  خدمة  مجال  في  المحرق 
مجال  فــي  الشرطة  ــراد  أفـ قبل  مــن  المبذولة 
ووضع  المشكالت  لرصد  المجتمعية  الشراكة 
وإعـــادة  والتقييم  التطبيق  ثــم  الــحــل،  خطط 
بــأن تشكيل شــرطــة خدمة  مــنــوًهــا  الــتــوجــيــه، 

التطوير  إستراتيجية  ضــمــن  جـــاء  المجتمع 
راشد  الشيخ  ركن  أول  الفريق  الداخلية  لوزير 

بن عبدهللا آل خليفة.
المبتكرة  الحلول  استعراض  اإليجاز  وتضمن 
والـــخـــدمـــات الــنــوعــيــة الــتــي تــقــدمــهــا شــرطــة 
وأشـــاد  المجتمع،  فــي  الــشــركــاء  مــع  المجتمع 

وأكــدوا  بالمشروع،  الندوة  نهاية  في  الحضور 
ثقة  واكــتــســاب  المجتمعية  الــشــراكــة  أهــمــيــة 
الــنــدوة،  مــوضــوع  مــع  تفاعلوا  كما  المجتمع، 
البريطانية  الشرطة  تجربة  استعراض  تم  إذ 
والــشــرطــة الــهــولــنــديــة وشــرطــة نــيــويــورك في 
مجال الشراكة المجتمعية من قبل ممثلي تلك 

الجهات.
ــخــتــام أعــــرب الــحــضــور عـــن شكرهم  وفـــي ال
ــســفــارة  ــي تــنــظــيــم ال ــهــم فـ ــن أمــل لــلــســفــيــر وعــ
المستقبل؛  فــي  المشابهة  الــنــدوات  مــن  لمزيد 
التجارب  بأفضل  يتعلق  فيما  األفــكــار  لتبادل 

والممارسات.

الشيخ فواز بن محمد يحضر الفعالية جانب من الندوة
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بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية 
إندونيســياجوكو ويــدودو. وأعــرب جاللتــه فــي البرقيــة عــن خالــص تعازيــه وصــادق مواســاته فــي ضحايــا 
الفيضانــات المفاجئــة واالنهيارات األرضيــة التي ضربت عاصمة مقاطعة بابوا اإلندونيســية، وخلفت العديد 
مــن الضحايــا والمصابيــن، ســائال جاللته هللا العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواســع رحمتــه ومغفرته، ويلهم 

ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وبعث رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
إلى  ومواساة  تعزية  برقية  خليفة، 

رئيس جمهورية إندونيسيا.
ــبــرقــيــة عن  وأعـــــرب ســـمـــوه فـــي ال
مواساته  تــعــازيــه وصـــادق  خــالــص 
المفاجئة  الفيضانات  ضحايا  فــي 
ضربت  التي  األرضية  واالنهيارات 
عاصمة مقاطعة بابوا اإلندونيسية، 

ــن الــضــحــايــا  ــد مــ ــديـ ــعـ وخـــلـــفـــت الـ
والمصابين.

يتغمد  أن  القدير  العلي  هللا  داعــًيــا 
ومغفرته،  رحمته  بواسع  الضحايا 
ويــلــهــم ذويــهــم الــصــبــر والــســلــوان، 
بالشفاء  المصابين  على  يمن  وأن 

العاجل.
الملكي  الــســمــو  بــعــث صــاحــب  كــمــا 
رئيس الوزراء برقية تعزية مماثلة 

إلـــــى نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
اإلندونيسية محمد يوسف كاال.

ــــك، بــعــث ولـــي الــعــهــد نائب  إلـــى ذل
لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
مــجــلــس الـــــــوزراء صــاحــب الــســمــو 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
إلى  ومواساة  تعزية  برقية  خليفة، 

الرئيس جوكو ويدودو.
وأعرب سمو ولي العهد في البرقية 

عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
المفاجئة  الفيضانات  ضحايا  فــي 
ضربت  التي  األرضية  واالنهيارات 
عاصمة مقاطعة بابوا اإلندونيسية، 
ــن الــضــحــايــا  ــد مــ ــديـ ــعـ وخـــلـــفـــت الـ

والمصابين.
يتغمد  أن  القدير  العلي  هللا  داعــًيــا 
ومغفرته،  رحمته  بواسع  الضحايا 
ويــلــهــم ذويــهــم الــصــبــر والــســلــوان، 
بالشفاء  المصابين  على  يمن  وأن 

العاجل.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي 
العهد برقية تعزية مماثلة إلى نائب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة اإلنــدونــيــســيــة 

محمد يوسف كاال.

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
توماس  األميركي  البحرية  وزارة  وكيل  أمــس،  العامة  القيادة  في  خليفة  آل 
ذياب  الركن  الفريق  األركــان  رئيس هيئة  المرافق، بحضور  والوفد  ب. مودلي 
تعزيزها  وسبل  القائمة  والصداقة  التعاون  عالقات  استعراض  النعيمي.وتم 
وما تشهده من تطور على مختلف األصعدة خصوصا ما يتعلق منها بالتنسيق 

العسكري والتعاون الدفاعي.

مواساة برقيات  بعثوا  العهد  ولي  وسمو  ــوزراء  ال رئيس  وسمو  العاهل 



العامــة  اإلدارة  لمعهــد  العــام  المديــر  أكــد 
البرنامــج  أهميــة  شــمس  رائــد  )بيبــا( 
الحكوميــة  القيــادات  لتطويــر  الوطنــي 
فــي دعــم محــركات العمــل الحكومــي بمــا 
مــن  والمواطــن،  الوطــن  تطلعــات  يلبــي 
خــال مخرجاتــه المتمثلــة فــي المبادرات 
تصــب  والتــي  الحكوميــة،  والمشــاريع 
العمــل  منظومــة  تطويــر  فــي  مباشــرًة 
يواكــب  المعهــد  أن  موضًحــا  الحكومــي، 
التوجهــات الحديثــة في تطويــر القيادات 
الحكوميــة عبــر تطويــر وربــط مخرجــات 
القطــاع  باحتياجــات  الوطنــي  البرنامــج 
الحكومــي. وتوصلــت دراســة قامــت بهــا 
إدارة التعلــم والتطويــر بالمعهــد إلــى عدد 
من النســب المهمة من بينها أن 75 % من 
التوجهــات التطويريــة لمتدربــي البرنامج 
الحكوميــة  القيــادات  لتطويــر  الوطنــي 
والتحــول  العمــاء  بخدمــة  معنيــة 

اإللكتروني.
وأشــار شــمس كذلــك إلــى أن 40 % مــن 
لتطويــر  الوطنــي  البرنامــج  مخرجــات 
مشــاريع  مــن  الحكوميــة  القيــادات 
ومبــادرات حكوميــة تنــدرج ضمــن محور 
تطويــر  حيــث  مــن  اإللكترونــي  التحــول 
الحكوميــة  للخدمــات  الداعمــة  األنظمــة 
إلكترونًيــا،  الخدمــات  بعــض  وتحويــل 
واســتحداث التطبيقــات، أمــا فيمــا يتعلق 
بمحــور المــوارد البشــرية، فتبين الدراســة 
أن 18 % من المبادرات والمشــاريع معنية 
بتطويــر المــوارد البشــرية ورفــع كفاءتهم 
فــي منظومة العمل الحكومي، إضافة إلى 
االســتثمار األمثــل فــي الطاقــات البشــرية 
الحكوميــة بما يحقق أحد أهداف الملتقى 
فــي  باالســتثمار  والمعنيــة  الحكومــي 

المواطن.
كمــا أن 35 % من إجمالــي عدد المبادرات 
معنيــة بالخدمــات الحكوميــة التــي تصب 

فــي تطويــر الخدمــات بما يحقــق تطلعات 
المواطــن، أمــا 7 % مــن المشــاريع، فهــي 
معنيــة بالجانب التشــريعي والقانوني من 
حيث نشر الثقافة حول بعض التشريعات 
القوانيــن  اســتحداث  إلــى  إضافــة 

والتشريعات الداعمة للعمل الحكومي.
التعلــم  إلدارة  التنفيــذي  المديــر  وذكــر 
والتطويــر إســحاق الكوهجــي أن المعهــد 

انتهــج نهًجــا جديــًدا بعــد اعتمــاد خطتــه 
 ،2018  -  2016 للعــام  االســتراتيجية 
البرامــج  جميــع  تصميــم  إعــادة  تــم  إذ 
العديــد  علــى  بنــاء  المعهــد  فــي  القياديــة 
مــن المنهجيــات العلميــة التي تســاهم في 
تطويــر العمــل الحكومــي، مشــيًرا إلــى أن 
التصميم العلمي للبرنامج الوطني لتطوير 
القيــادات الحكوميــة يقــوم علــى منهجية 
علمية تعتبر المواطن محوًرا رئيًسا للعمل 
الحكومــي، إذ يعد البرنامج إحدى اآلليات 
االســتراتيجية لبناء القدرات القيادية في 
القطــاع الحكومــي، كما ُيعد هــذا البرنامج 
فــي  والتأهيــل  التدريــب  آليــات  إحــدى 
معهــد اإلدارة العامــة، وبنــاًء علــى ذلك تم 
ربــط البرنامــج الوطنــي لتطويــر القيادات 
الحكوميــة بعدد من المحركات الحكومية 
والــذي  والدولــي  المحلــي  الصعيــد  علــى 
مخرجــات  علــى  مباشــر  بشــكل  انعكــس 

البرنامج باختاف مستوياته.

الماليــة  الشــؤون  لجنــة  عضــو  أشــادت 
واالقتصاديــة، ونائــب رئيس لجنة الشــباب 
عبداألميــر،  زينــب  النائــب  والرياضــة 
رئيــس  لــدن  مــن  الكريمــة  بالتوجيهــات 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، بدراســة تنفيــذ 11 
مشــروًعا وخدمة للمواطنيــن في المجاالت 
واالجتماعيــة  والصحيــة  اإلســكانية 
فــي عــدد مــن  التحتيــة  والمرافــق والبنــى 
مناطــق المملكــة، ومنهــا جــرداب، والكــورة 
وجدعلــي، مؤكــدًة أن مثل هذه التوجيهات 
السديدة نابعة من حرص سموه على توفير 
العيــش الكريــم لجميــع مواطنــي البحريــن، 
ومشــيرة فــي الوقــت ذاته أنهــا محل تقدير 

ومصدر فخر لدى أهالي هذه المناطق.

ويأتــي هــذا التوجيــه الكريــم من لدن ســمو 
طرحتــه  مــا  مــع  تجاوًبــا  الــوزراء  رئيــس 
النائب خال تشــرفها بلقاء ســموه األسبوع 

الماضي.
وقالــت عبداألمير إن مثــل هذه التوجيهات 

علــى  الغريــب  بالشــيء  ليســت  الكريمــة 
ســموه الــذي دائًما ما يحرص علــى المتابعة 
أبنائــه  احتياجــات  لجميــع  الشــخصية 
الغاليــة،  مملكتنــا  ربــوع  فــي  المواطنيــن 
منوهًة في الوقت ذاته بحرص ســموه على 
المواطنيــن  وأبنائــه  الشــعب  ممثلــي  لقــاء 
لتلمــس  باســتمرار  العامــر  مجلســه  فــي 
أفضــل  إيجــاد  علــى  والعمــل  احتياجاتهــم 

الحلول لها.
وأشــارت إلــى فخــر أبنــاء مملكــة البحريــن 
بوجــود أب بمثابــة صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة يعمــل 
با كلل أو ملل؛ لضمان رفاهيتهم وعيشــهم 
الكريــم فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لعاهــل 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب  البــاد 

عيسى آل خليفة.

اجتمع رئيس “جائزة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة” الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة 
أمس مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم، وذلك بمقر المنظمة في جنيف.

 وخال اللقاء، نقل الشيخ حسام بن عيسى آل 
خليفــة، تحيــات رئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
العالميــة،  الصحــة  لمنظمــة  العــام  المديــر  إلــى 
ادهانــوم  بهــا  قــام  التــي  الزيــارة  واســتذكرا 
للبحريــن فــي نوفمبر الماضي ولقــاءه بصاحب 
الســمو رئيس الوزراء وما أحرزته البحرين من 
تقدم خاصة في مجال التنمية المستدامة التي 

يوليها سموه جل اهتمامه.
 وأكــد الشــيخ حســام بــن عيســى أن الحكومــة 
برئاســة صاحــب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
عملــت وفــق رؤية شــاملة على تحقيــق أهداف 
تقطــع  أن  واســتطاعت  المســتدامة،  التنميــة 
شوًطا كبيًرا في تنفيذ هذه األهداف، ووضعت 
الصحــة فــي مقدمــة أولوياتها من خــال خطة 
وطنية لتعزيز الرعاية الصحية لألعوام -2016

2025 في إطار من االستدامة.
 ونــّوه إلــى أن “جائــزة صاحــب الســمو الملكــي 
للتنميــة  بــن ســلمان آل خليفــة  األميــر خليفــة 
المستدامة” تحرص على دعم جهود المنظمات 
الدوليــة ومؤسســات المجتمع المدنــي واألفراد 
وكل األهــداف الراميــة إلــى االرتقــاء باألوضاع 
اإلنســانية فــي كل مــكان، مؤكــًدا أنهــا ترتبــط 
المتحــدة  األمــم  منظمــة  مــع  وثيــق  بتعــاون 
ووكاالتهــا المتخصصــة في كل ما يخدم قضايا 

التنمية المستدامة ومن بينها الصحة.
لألمــم  الســابق  العــام  األميــن  أن  إلــى  وأشــار   
المتحدة بان كي مون، هو آخر من نال الجائزة 
في احتفالية أقيمت بمملكة البحرين في شــهر 
بــن  الشــيخ حســام  ووّجــه  الماضــي.   نوفمبــر 
عيســى الدعــوة للمديــر العــام لمنظمــة الصحــة 
العالميــة، وذلك للمشــاركة في منتــدى البحرين 

الســنوي الــذي يتزامن مــع اجتماعــات الجمعية 
العامــة لألمــم المتحــدة فــي نيويــورك، مشــيًدا 
واألهــداف  العالميــة  الصحــة  منظمــة  بجهــود 
النبيلــة التــي تســعى إلــى تحقيقها علــى صعيد 
تعزيز الصحة العامة واالرتقاء بمســتوياتها في 
مختلــف دول العالم.  من جانبه، أشــاد ادهانوم 
برئاســة  البحريــن  مملكــة  حكومــة  تبديــه  بمــا 
مــن  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
اهتمام وحرص على تعزيز التعاون مع المنظمة 
في تحقيق رســالتها وأهدافها لخدمة الشــعوب 
وتمكينهــا مــن الحصول على أفضل مســتويات 
الصحــة، مشــيًدا بجهــود ســمو رئيــس الــوزراء 
فــي تحقيق خطــوات رائدة في تطوير مختلف 

القطاعات خاصة القطاع الصحي.
ونــّوه بالــدور الــذي تقــوم بــه “جائــزة صاحــب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 

خليفــة للتنميــة المســتدامة” باعتبارهــا إحــدى 
المبــادرات المهمــة التــي تعكــس حــرص مملكــة 
البحرين عموًما ورئيس الوزراء صاحب السمو 

آل خليفــة  بــن ســلمان  األميــر خليفــة  الملكــي 
المجتمــع  جهــود  مســاندة  علــى  بالخصــوص 
الدولــي في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة 

من أجل عالم يسوده األمن والسام.
حضــر اللقــاء المنــدوب الدائــم لمملكــة البحرين 

لدى األمم المتحدة يوسف بوجيري.

الشيخ حسام بن عيسى مجتمعا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف

المنامة - بنا

“الصحة العالمية” تشيد بجهود سمو رئيس الوزراء في تطوير مختلف القطاعات
ــنوي ــن السـ ــدى البحريـ ــي منتـ ــاركة فـ ــة للمشـ ــر المنظمـ ــو مديـ ــى يدعـ ــن عيسـ ــام بـ حسـ

“شرق سترة” يضم 3157 وحدة إضافيـة
الحمـــر رًدا علـــى عبـــاس: أكثـــر مـــن 2000 طلـــب بــــ “تاســـعة العاصمـــة”

كشــف وزيــر اإلســكان باســم الحمر عــن وجود 2323 طلب وحدة ســكنية و28 قســيمة 
ســكنية و14 شــقة تمليــك بقائمــة عدد الطلبــات اإلســكانية للدائرة التاســعة بمحافظة 

العاصمة لكل من مناطق المعامير والعكر وواديان، سفالة، وأبو العيش.

وأشــار الحمــر إلى أنه تــم تنفيذ 746 وحدة 
سكنية وتوزيعها، ويتبقى 53 وحدة سكنية 
بمشــروع مدينة شرق سترة سيتم تنفيذها 
ضمــن خطــة الــوزارة المســتقبلية، مبيًنــا أن 
ســكنية  وحــدة   3157 سيشــمل  المشــروع 
و693 قســيمة ســكنية ســيتم تنفيذها على 
3 مراحل متى ما توافرت الميزانية، حسب 
اآلتي: المرحلة األولى 1155 وحدة ســكنية 
ســكنية  وحــدات   1404 الثانيــة  والمرحلــة 
و963 قسيمة سكنية، فيما ستضم المرحلة 

الثالثة على 598 وحدة سكنية.
ومشــاريعها  اإلســكان  وزارة  خطــة  وعــن 
ستســتوعب  التــي  والمســتقبلية  الحاليــة 

هــذه األعــداد والمــدة الزمنيــة لتلبيــة هــذه 
الدائــرة  ألهالــي  اإلســكانية  االحتياجــات 
أن  الحمــر  بيــن  لهــا،  المرصــودة  والكلفــة 
الــوزارة تقــوم بالعمــل علــى تطويــر القطاع 
اإلسكاني لجميع محافظات مملكة البحرين 
المــدن  كاســتكمال  مشــاريع  خــال  مــن 
الجديدة والتي شــهدت هذه المرحلة تنفيذ 
5 مــدن إســكانية في آن واحــد وهي مدينة 
ســلمان ومدينــة شــرق الحد ومدينة ســترة 
إضافــة إلى مدينة خليفة وضاحية الرملي، 
وبرنامــج تمويل الســكن االجتماعي )مزايا( 
كخدمــة فوريــة، والتوســع في الشــراكة مع 
اإلســكان  قطــاع  لتطويــر  الخــاص  القطــاع 

مــن خال مســارين، والتعاون المشــترك مع 
القطــاع الخــاص لتطويــر أراضــي مملوكــة 
للحكومــة وتنفيذ مشــاريع القطــاع الخاص 

على أراضي القطاع الخاص.
برلمانــي  ســؤال  علــى  رده  فــي  ذلــك  جــاء 
عــدد  عــن  عبــاس  حســين  عمــار  للنائــب 
اإلســكانية  للوحــدات  اإلســكانية  الطلبــات 

قســائم  شــراء،  قــروض  البنــاء،  وقــروض 
ســكنية، أو خدمــات أخــرى، كل علــى حــدة 

للدائرة التاسعة.
تعمــل  اإلســكان  وزارة  أن  شــك  “ال  وقــال 
بــكل طاقتهــا علــى تمكيــن المواطنيــن مــن 
بالســرعة  المائــم  الســكن  علــى  الحصــول 
تحديــث  خــال  مــن  المطلوبــة  والجــودة 
مــع  يتناســب  بمــا  اإلســكانية  السياســات 
منتجــات  وابتــكار  المتوافــرة  اإلمكانــات 
كخدمــة  جديــدة  إســكانية  وخدمــات 
فــي  تســاهم  )مزايــا(  االجتماعــي  الســكن 
حصــول المواطــن علــى خدمتــه اإلســكانية 
علــى  لانتظــار  دون حاجــة  فــوري  بشــكل 
قوائــم الــوزارة. وأردف أن تصميــم مدينــة 
شــرق ســترة جــاء ليكــون مدينــة إســكانية 
مستدامة ومتكاملة الخدمات، إذ تم توفير 
والتعليميــة  االجتماعيــة  الخدمــات  جميــع 
والدينيــة واالقتصاديــة وغيرها، بالتنســيق 

مع الجهات الخدمة ذات العاقة.

المنامة - وزارة اإلسكان

اســتقبل وزير اإلسكان باسم الحمر صباح 
النائــب  الــوزارة  بديــوان  بمكتبــه  أمــس 
علــي النعيمــي، حيــث جــرى خــال اللقــاء 
اســتعراض عــدد مــن المواضيــع المتعلقــة 

بمستجدات الملف اإلسكاني.
 وتطــّرق اللقــاء إلــى ســبل تعزيــز التعاون 
المشــترك بيــن وزارة اإلســكان والمجلــس 
لتلبيــة  الــوزارة  خطــط  ودعــم  النيابــي، 
خــال  مــن  وذلــك  اإلســكانية،  الطلبــات 
تســريع وتيرة العمــل بالمشــاريع المدرجة 
علــى خطــط الــوزارة، كمــا تــم اســتعراض 
سير المشــاريع اإلسكانية قيد التنفيذ في 
مــدن البحريــن الجديدة، وخطــط الوزارة 
لتلبيــة الطلبات اإلســكانية في محافظات 
المملكة بشــكل عــام والمحافظة الجنوبية 

بشكل خاص.
من جانبه، أعرب النائب علي النعيمي عن 
تقديــره للجهــود التــي تبذلهــا الــوزارة من 
أجــل حلحلة الملف اإلســكاني والخطوات 
مؤكــًدا  الشــأن،  هــذا  فــي  تتخذهــا  التــي 

دعم الســلطة التشــريعية للملف اإلسكاني 
القيــادة  لــدى  أولويــة  يمثــل  باعتبــاره 
الرشــيدة والحكومة والمواطن البحريني، 
ويعتبــر مــن أبــرز عوامــل اســتقرار األســر 

البحرينية.

زينب عبداألمير

عمار عباس

عبداألمير: تنفيذ المشروعات محل تقدير ومصدر فخر لدى األهالي تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بيـــن “اإلســـكان” و “النـــواب”

جرداب والكورة وجدعلي تشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء الحمر يستعرض مستجدات الملف اإلسكاني مع النعيمي

المنامة - بنا

أعلنت شــركة مطــار البحريــن للجمهور عن 
إجــراء تمريــن الطوارئ الشــامل فــي مطار 
البحريــن الدولــي اليوم )الثاثــاء( في تمام 

الساعة الثانية عشرة ظهًرا.
تماشــًيا  مــرة كل عاميــن،  التمريــن  وُينّفــذ 
المدنــي  الطيــران  شــؤون  متطلبــات  مــع 
فــي مملكــة البحريــن واإلجــراءات الدولية 
تفرضهــا  والتــي  القطــاع  بهــذا  المتعلقــة 

منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(.
وأشــارت الشــركة إلــى “أن التمريــن يهــدف 

إلى الوقوف على جاهزية المطار وإخضاع 
خطــة الطــوارئ بالمطــار لاختبــار وتقييــم 
القــدرات واالســتعدادات وفاعليــة خدمات 
الطوارئ واإلنقاذ في مطار البحرين الدولي 
ومــدى جاهزيتهــا للتعامل مع الحوادث في 

حال وقوعها ال قّدر هللا”.
وأكدت الشــركة أن “اإلجــراءات المفروضة 
تأثيــر  أي  لهــا  يكــون  لــن  االختبــار  لتنفيــذ 
علــى عمليــات المطــار أو حركــة الطائــرات 

والمسافرين”.

تمرين طوارئ بالمطار اليوم

المنامة - بنا

الماليــة  الشــؤون  لجنــة  عقــدت 
الشــورى،  بمجلــس  واالقتصاديــة 
الماليــة  الشــؤون  ولجنــة 
النــواب  بمجلــس  واالقتصاديــة 
اجتماعا تنســيقيا مشتركا؛ لبحث 
مشــروع الميزانيــة العامــة للدولة 
للعاميــن 2019 – 2020، تم خاله 
اســتعراض وجهــات النظــر حــول 
تضمنتهــا  التــي  الماليــة  البيانــات 
الميزانيــة، إلــى جانــب بحــث أهم 
التســاؤالت التي سيتم التقدم بها 
للحكومــة خــال االجتماع المزمع 

عقده يوم األربعاء المقبل.
وأكــد نائــب رئيس لجنة الشــؤون 
بمجلــس  واالقتصاديــة  الماليــة 
أبــل  حســن  عبدالعزيــز  الشــورى 
التوافــق علــى ضمــان مكتســبات 
التــوازن  وتحقيــق  المواطنيــن، 
تضمنتــه  مــا  واتســاق  المالــي 
عمــل  برنامــج  مــع  الميزانيــة 
الحكومة، مبينا أن مالية الشــورى 
عرضــت قائمــة بتســاؤالتها حــول 
تضمنهــا  التــي  المحــاور  مختلــف 

مشروع الميزانية.

قائمـــة تســاؤالت للحكومــة

وزير اإلسكان مستقبال النائب علي النعيمي

08local@albiladpress.com
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“تطوير القيادات” يدعم محركات العمل الحكومي
المنامة - بيبا



انطالق “روائع الآللئ” 28 مارس
”1 “الــفــورمــوال  مــع  تزامًنا  ــات”  ــ و”دان لــلــمــزادات”  “كريستيز  تنظمه 

للؤلــؤ  البحريــن  ومعهــد  للمــزادات  كريســتيز  دار  أعلــن 
واألحجــار الكريمــة )دانــات( عــن تنظيــم معــرض روائــع 
تزامًنــا  البحريــن  الفورســينز  بفنــدق  الطبيعيــة  الآللــئ 
مــع ســباقات جائــزة البحريــن الكبــرى للفورمــوال 1، فــي 
الفتــرة مــن 28 - 31 مارس الجاري، إذ يســتعرض تاريخ 
اللؤلــؤ الطبيعــي وصناعتــه، إلــى جانــب تقديــم عــرض 
للمجوهــرات، ومجموعــة تتكــون من أكثر مــن 50 لؤلؤة 
فريــدة، فحصــت واعتمــدت مــن “دانات”.ورّحــب الرئيس 
البحريــن  باســتضافة  ســكارات  كينيــث  للمعهــد  التنفيــذي 
المعــرض، ليكــون مــن أكبــر المعــارض فــي مجــال اللؤلــؤ، بمــا 
يسهم في تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتجارة اللؤلؤ الطبيعي، 
انطالًقــا مــن أهميــة اللؤلــؤ فــي تاريخهــا ومــا عرفــت بــه مــن 
ســمعة متميزة على مســتوى العالم، كما رحب بالتعاون مع دار 
كريستيز للمزادات في تنظيم الحدث المميز، باعتبارها إحدى 

أهم شركات المزادات العالمية التي تأسست في 1766.

وأشــار إلــى أن المعرض خطوة مهمة ضمــن المبادرات الرامية 
إلــى مواصلــة ترســيخ صناعــة اللؤلــؤ البحرينــي، الفًتــا إلى أن 
معهــد “دانــات” ومنذ تأسيســه فــي 2017 أولى الهــدف أولوية 
ضمــن نطــاق عمله، في إطار مشــروع الخطــة الوطنية إلحياء 
قطاع اللؤلؤ في البحرين التي تأتي ضمن مشــاريع ومبادرات 
اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، بهدف تعزيز سمعة المملكة بصفتها 
مركًزا رائًدا للخبرة في مجال اللؤلؤ واألحجار الكريمة، ونافذة 

على األسواق العالمية لخدمة العمالء المحليين والعالميين.
للمــزادات ديفيــد وارن وجوليــان  وقــال مديــر دار كريســتيز 
فينســنت بروني إن دعوة دار كريســتيز لتنظيم معرض روائع 
الآللــئ بالتعــاون مــع معهــد )دانــات(، هــو احتفــاء بمــا حققتــه 
)دانــات( منذ تأسيســها، إذ يســلط المعرض الضــوء على تاريخ 
اللؤلــؤ الــذي يعود تاريخه إلى 5000 عــام في مملكة البحرين، 

إلــى جانــب مــا تقدمــه )دانــات( مــن برامــج تدريبيــة لألجيــال 
القادمــة وباألخــص فــي مجــال فحــص اللؤلــؤ بجميــع أنواعــه 
باإلضافــة إلــى الــدورات التدريبية في مجــال فحص األلماس 

واألحجار الكريمة.
 وأعــرب مديــر دار كريســتيز للمــزادات عــن شــكره وتقديــره 
لصاحــب الســمو الملكي ولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء، على ما يحظى به قطاع تجارة 

اللؤلؤ من اهتمام.

المنامة - بنا
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المنامة - محافظة العاصمة

اجتمــع الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلى للبيئة محمد بــن دينه في مكتبه بمبنى المجلس، مع رئيــس المجلس البلدي بالمحافظة 
الشمالية أحمد الكوهجي وعدد من أعضاء المجلس، وذلك لبحث عدد من الملفات البيئية بالمحافظة الشمالية.

بــن دينــه  أشــاد  بدايــة االجتمــاع،   وفــي 
بالدور البارز الذي يقوم به رئيس وأعضاء 
تطويــر  ســبيل  فــي  البلــدي  المجلــس 
فــي  واالهتمــام  بالمحافظــة،  الخدمــات 
القضايــا البيئيــة البحريــة والبريــة، مؤكًدا 
حرص المجلــس األعلى للبيئة على تعزيز 
التعــاون والتنســيق مــع مجالــس البلديــة 
بالمحافظــات مــن أجل حل كافــة القضايا 

واألمور البيئية التي تختص بالمجلس.

 كمــا أشــار إلــى أن المجلس األعلــى للبيئة 
االهتمــام  يولــون  البلديــة  والمجالــس 
لالرتباطــات  نظــًرا  وذلــك  بالمواضيــع، 
حيــث  بينهــم،  واالســتراتيجية  النوعيــة 
إنــه ال يمكــن التقــدم في جانــب دون آخر، 
منوًهــا بضــرورة توحيــد الجهــود وتعزيــز 
التكاتــف مــن أجــل مســتقبل بيئــي وبلدي 

أفضل.
 مــن جانبــه، عّبــر الكوهجــي عــن شــكره 

وتقديره لبن دينه على حســن االســتقبال، 
مشــيًدا بالجهــود التــي يقوم بهــا المجلس 
بالمســتوى  االرتقــاء  ســبيل  فــي  األعلــى 
البيئــي فــي المحافظــة الشــمالية ومملكــة 
ألفضــل  الوصــول  ــا  متمنيًّ البحريــن، 
التعــاون  مــن  والتطلعــات  المســتويات 
بيــن الجانبيــن في الشــأن البيئــي والبلدي 
ألجل تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين 

والمقيمين.

استقبل محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة بمكتبه فهد الشهابي مؤلف سلسلة كتب “مما رأيت”، حيث قدم 
المؤلف الكتاب الرابع من السلسلة تحت عنوان “محبوبتي البحرين” للمحافظ، والذي تضمن نبذة عن مختلف الجوانب التاريخية 

والحديث لمملكة البحرين.

وأشاد محافظ العاصمة بالمؤلف الشهابي 
واهتمامــه فــي توثيــق جــزء مــن تاريــخ 
مملكــة البحرين مــن خالل إعداده للكتاب 
الذي احتوى على أقسام متعلقة بحضارة 

دلمــون، وفتح البحرين على يد المؤســس 
المصرفيــة  والقطاعــات  الفاتــح،  أحمــد 

والتعايش الديني في المملكة.
بالشــكر  الشــهابي  توجــه  جانبــه،  ومــن 

حســن  علــى  المحافــظ  إلــى  والتقديــر 
مشــيدا  الكتــاب،  علــى  وثنائــه  اســتقباله 
بمــا يوليــه من اهتمــام في دعــم المؤلفين 

والكتاب في مملكة البحرين.

بحث القضايا البيئية في “الشمالية”

محافظ العاصمة يستلم “محبوبتي البحرين”

المنامة - بنا

أكــد الجهــاز الوطنــي لإليــرادات اســتمرار البرنامــج المكثــف لــورش العمــل والفعاليــات 
التعريفيــة الخاصــة بالقيمــة المضافــة؛ لإلجابة على جميع األســئلة واالستفســارات، بما 

يكفل تحقيق التطبيق السليم خالل المرحلة األولية لتدشين القيمة المضافة.

وعقــد الجهاز ورشــة عمــل للدفعــة الثانية 
التجزئــة  بيــع  قطــاع  فــي  المعنييــن  مــن 
بالمفاهيــم  تعريفهــم  بهــدف  والجملــة؛ 
المضافــة،  بالقيمــة  المتعلقــة  األســاس 
والسياسات الخاصة بهذا القطاع، وضمان 
تطبيقهــا بصــورة صحيحــة، كمــا تناولــت 
المضافــة  القيمــة  تطبيــق  آليــات  الورشــة 
المتصلــة  والتنظيميــة  الفنيــة  والجوانــب 

بها.
ممثــال   90 إطــالع  تــم  الورشــة  وخــالل 
بالتجزئــة  بيــع  شــركة   50 مــن  أكثــر  عــن 

والجملــة، علــى التجربــة االفتراضية التي 
يوفرهــا مركــز العــرض والتــي تعتمــد على 
أســاليب تعلــم مبتكــرة تســهم فــي زيــادة 
المعرفة لمســاعدتهم فــي تحقيق التطبيق 
الســليم للقيمــة المضافــة، وتقديــم جميــع 
المعلومات التي تســهم في تحقيق أقصى 
درجــات الكفــاءة والفاعليــة خصوصــا مــا 
تتطلبــه هــذه القطاعات مــن جوانب فنية، 
الفنيــة  والجوانــب  باآلليــات  وتعريفهــم 
والتنظيميــة للقيمــة المضافــة، والــرد على 

االستفسارات كافة المعنية بذلك.

تنظيم ورشة العمل الثانية عن “المضافة”

تردد 
المسؤول 

ومقال 
سوسن

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

راشد الغائب

تيار

Û  أعيــد بناء نفســي مــن الداخل. أنا المســافر، وأنا العائد، وأنا المســتمر مع“
نفسي حتى النهاية”.

جالل الدين الرومي

Û  .فجأة اكتشف الوفد الحكومي أْن ال ميزانية لتمويل التقاعد االختياري
وقــذف بكــرة النــار بحضــن لجنــة الخدمات، ووضــع أعضاءهــا الحيارى 

أمام خيارات مّرة.
Û  أيــن ذهــب جيــش الخبــراء والمستشــارين والمختصيــن ومــن يحملــون

التقاعــد  تمويــل  كلفــة  الحتســاب  الرســمية  بالجهــات  “كولكوليتــرات” 
االختيــاري وتأثيــره. ولمــاذا تــوارى كل هــؤالء بعــد أن مــألوا منصــات 
ترهــل جســم  لخفــض  االختيــاري  التقاعــد  بجــدوى  اإلعــالم ضجيجــا 

الحكومة.
Û  في الملفات الحيوية يتردد المعنيون عن اإلدالء بالمواقف الصريحة. ال

يقفــون أمــام “مايكروفون” تلفزيون البحرين لشــرح الموقف أمام الرأي 
العام، وال يقدمون إجابات شافية للصحافة ومقنعة لجمهور “السوشيل 

ميديا”.
Û  فــي كل مــرة يثــار نقاش عن موضوع يثير ســخطا شــعبيا يعود النقاش

عــن خجــل الجهــات الرســمية من اإلعــالم. والســيناريو المتوقــع إحراج 
مجموعة نواب للحديث بلسان الوفد الحكومي دون أّي مكاسب أخرى. 

ولنا بسقوط أغلب نواب برلمان 2014 عبرة.
Û  مثــل هــذا الموضــوع المكــرر ســيعيد الزميلــة سوســن الشــاعر لكتابــة

انتقادها القديم الجديد من الموقف الحكومي.

الجفير-جمعية الصحفيين البحرينية

شددت جمعية الصحفيين البحرينية على احترام قوانين مملكة البحرين، وتؤكد سعيها الدائم 
إلــى الوقــوف إلــى جانب حق الصحفي في رصد أي ظواهر ســلبية في إطار دور الصحافة في 

النقد البناء الذي يحافظ على قيم المجتمع، إيمانا بالحق في الرأي والتعبير بمسؤولية.

الصحفييــن  جمعيــة  لــدور  وتأكيــدا 
حريــة  ومســاندة  دعــم  فــي  البحرينيــة 
التعبيــر فــي البحريــن، وتفعيــال لقوانين 
المملكــة، حرصت الجمعية على التواجد 
لمتابعــة ســير  العامــة  النيابــة  مقــر  فــي 
منســي  فاضــل  الزميــل  مــع  التحقيــق 
الخليــج  اخبــار  جريــدة  فــي  الصحفــي 

بشأن أحد البالغات المقدمة ضده. 
ومّثــل الجمعيــة رئيــس لجنــة الحريــات 
زهــراء  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  عضــو 
النيابــة  بجهــود  نوهــت  التــي  حبيــب، 
العامة في حرصها على مشاركة جمعية 
الصحفيين البحرينية أثناء التحقيق مع 

الزميل المذكور.

“الصحفيين” تساند الزميل منسي

“األشغال” و “الشمالي” يبحثان المشروعات الخدمية
ــن الــــــــوزارة والــمــجــلــس ــي ــل ب ــواصـ ــتـ ــوات الـ ــنـ ــز قـ ــزي ــع خـــلـــف: ت

أكــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط العمرانــي عصام خلف الــدور الذي 
تلعبــه المجالس البلدية في مســيرة البنــاء والتطوير، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز 
التنســيق والتواصــل المســتمر مــع المجالــس بمــا يســهم فــي ضمــان ســير المشــروعات 

والخدمات وفق الخطط المقررة لها.

وزيــر  اســتقبال  خــالل  ذلــك  جــاء 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمرانــي في مكتبه بشــؤون األشــغال 
البلــدي  المجلــس  وأعضــاء  رئيــس 
برئاســة  الشــمالية  المنطقــة  لبلديــة 
أعضــاء  وبحضــور  الكوهجــي،  أحمــد 
المجلــس؛ لبحــث مجمل القضايــا التي 
تهــم محافظــة الشــمالية، وتدخــل فــي 
وكيــل  بحضــور  الــوزارة  اختصاصــات 
الوزارة لشؤون األشغال أحمد الخياط 

وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأشــاد خلــف بــدور المجلــس فــي دعم 
مبديــا  البلديــة،  التجربــة  وتطويــر 

اســتعداد الوزارة للتعــاون مع المجلس 
بمــا  كافــة  المجــاالت  فــي  وأعضائــه 
يعــود بالخير على الوطــن والمواطنين 

والمقيمين.
وناقش الوزير مع أعضاء مجلس بلدي 
الشــمالية عددا من المشــاريع الخدمية 
المتعلقــة  وخصوصــا  المحافظــة  فــي 
بتطويــر الطرق فــي المحافظــة، ومنها 
تقاطــع الجنبيــة وتقاطع ســار، وشــارع 
الشيخ زايد إلى جانب مشاريع الصرف 
التواصــل  آليــة  وتفعيــل  الصحــي، 
مجلــس  مــع  المســتقبلي  والتعــاون 
القطاعــات  موجهــا  الشــمالية،  بلــدي 

التنفيذيــة في الــوزارة؛ لتعزيــز قنوات 
التواصــل مــع المجلــس بشــكل مباشــر، 
والعمل بشكل مشترك إلنجاز المشاريع 

وتسريع الخدمات.
حمــد  مدينــة  ســوق  بحــث  تــم  كمــا 
المركزيــة ومتنــزه مدينة حمــد، إضافة 
إلــى مضاميــر المشــي فــي المحافظــة 

الشمالية، وسبل تصريف مياه األمطار.
ورفــع أعضــاء المجلــس خــالل اللقــاء 
الخدميــة  االحتياجــات  مــن  عــددا 
المتعلقة بمختلف الدوائر في محافظة 
مناقشــتها  تمــت  حيــث  الشــمالية، 
بحضــور مســؤولي األجهــزة التنفيذية 

المعنيين بها.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

مقترح إلحياء “اآليلة للسقوط”
المســـتدامة الحضريـــة  للتنميـــة  أســـاس  عنصـــر  المشـــروع  زينـــة: 

قالــت رئيــس اللجنــة الماليــة والقانونية زينة جاســم أنه تم التقدم بمقترح إحياء مشــروع 
البيــوت اآليلــة للســقوط مــن خــالل تخصيــص مبلغ ضمــن الميزانيــة العامة للدولــة -2019

2021م على أن يتم رفعه لمجلس النواب في أقرب فرصة.

وأوضحــت زينــة أن المقتــرح يأتــي بعــد أن 
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع 

قانون الميزانية العامة.
عنصــرًا  يعتبــر  المشــروع  أن  زينــة  وأكــدت 
الحضريــة  التنميــة  عناصــر  مــن  أساســيًا 
ينــذر  وتوقفــه  المملكــة  فــي  المســتدامة 
وأن  خصوصــًا  إنســانية،  كارثــة  بحــدوث 
عــدد الطلبــات التــي ســجلت فــي المجلــس 
الســابقة  األدوار  فــي  الشــمالية  بالمحافظــة 
وحدهــا بلــغ 1729 حالــة لم يتم تنفيذ ســوى 
287 حالــة فيمــا بقي مصيــر 1442 حالة )من 
ضمنها 100 حالة حرجة( مجهوالً بعد انتقال 

الملف إلى وزارة اإلســكان في العام 2012م، 
كمــا أن هــذه اإلحصائية بال شــك قد ازدادت 

بعد هذه السنوات.
وذكرت أن المشــروع كان من أهم المشــاريع 
البلديــات  التــي كانــت تشــرف عليهــا وزارة 
بالتنســيق مــع المجالــس البلديــة منــذ بدايــة 
2008 إلــى 2010 إذ يهــدف إلى هدم وإعادة 
بنــاء المنــازل اآليلــة للســقوط والتــي تشــكل 

خطرًا على قاطنيها.
وكانــت وزارة اإلســكان صرحــت فــي العــام 
2017 بشــأن خطة بنك اإلســكان للتعامل مع 
ملــف البيــوت اآليلــة للســقوط أنهــا ســتطبق 

الشــروط  للســقوط  اآليلــة  البيــوت  علــى 
قــرض  يطلــب  فيمــن  توافرهــا  الواجــب 
للترميــم، والتــي تنــص بأنــه يمكــن للمواطــن 
االنتفــاع بقــرض ترميــم بعــد مضــي 15عاما 
آلخــر خدمة إســكانية انتفع بهــا على أال يقل 

سن مقدم الطلب عن )18( سنة ميالدية، وال 
يزيــد عن )60( ســنة، وأن يكــون من قبل رب 
األســرة األساســية، وأال يكــون يملــك عقــارا 
أخر ســوى المراد ترميمه، وأال يزيد مجموع 
دخل األســرة األساســي عن 1200 دينار، كما 
يحــق لــكل بحريني ســبق لــه الحصــول على 
قــرض ترميم أن يتقــدم بطلب قرض ترميم 

ثان بعد مضي 10 سنوات.
وقالــت زينــة إن هذه المعايير أدت إلى إلغاء 
مشــروع اآليلــة بشــكل واقعــي، فالمشــروع 
يســتهدف الفئــة ذوي الدخــل المحــدود مــن 
كبار السن واألرامل والمطلقات واأليتام مما 
ســيترتب عليهــم مــن صعوبــات في تســديد 
المبلغ المخصص لبناء المنزل اآليل من جهة 
ومــن جهــة أخــرى ســتواجههم صعوبــة فــي 
متابعة عملية الهدم وإعادة البناء واستئجار 

السكن المؤقت.

زينة علي

مجمع الريف - المجلس البلدي الشمالي
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“^” تنشر إيرادات الجهات الحكومية بالميزانية )6(

إعداد: سيدعلي المحافظة

2.65 مليون دينار إيرادات ترخيص النفايات الخطرة

475 ألف دينار عائدات إعالنات المناقصات

40 مليون دينار إيرادات رسوم تحويل الملكية العقارية

576.9 ألف دينار إيرادات “الجمارك” من سخانات المياه

780 ألف دينار إيرادات اشتراكات برامج التدريب في “بيبا”

المجلس األعلى للبيئة

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

1,350,000 دينار 1,300,000 دينار رسوم ترخيص النفايات الخطرة

45,000 دينار 42,000 دينار
رسوم ترخيص المواد الكيميائية والمواد 

المشعة

21,000 دينار 20,000 دينار رسوم الترخيص البيئي لألنشطة التجارية

13,000 دينار 12,500 دينار رسوم ترخيص التقييم البيئي

330,000 دينار 300,000 دينار رسوم تصاريح الدخول

300 دينار 300 دينار رسوم المناقصات

12,000 دينار 10,500 دينار رسوم إصدار الشهادات

22,000 دينار 21,000 دينار رسوم الخدمات الطبية الخاصة

250 دينار 200 دينار مبيعات المنتجات الزراعية

26,000 دينار 25,000 دينار مبيعات المنتجات األخرى

18,000 دينار 17,000 دينار مبيعات المنتجات الحيوانية

300 دينار 240 دينار رسوم النشر

1,200 دينار 1,200 دينار إيجارات اآلليات

650 دينار 500 دينار إيجارات المباني

52,000 دينار 52,000 دينار إيجارات المحالت التجارية

32,000 دينار 30,000 دينار إيجارات األراضي

1,923,700 دينار 1,832,440 دينار المجموع

مجلس المناقصات 

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

550,000 دينار  540,000 دينار  رسوم المناقصات

240,000 دينار  235,000 دينار  رسوم إعالنات المناقصات

790,000 دينار  775,000 دينار  المجموع

جهاز المساحة والتسجيل العقاري

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

1000 دينار  1000 دينار  رسوم المناقصات

200,000 دينار  200,000 دينار  رسوم تسجيل الملكية

20,000,000 دينار  20,000,000 دينار  رسوم تحويل الملكية

300,000 دينار  300,000 دينار  رسوم مسح األراضي

1,000,000 دينار 1,000,000 دينار  رسوم النشر 

400,000 دينار  400,000 دينار  تكلفة العمالة والموظفين

21,901,000 دينار  21,901,000 دينار  المجموع

شؤون الجمارك

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

74,261,106 دينار 72,840,300 دينار الرسوم الجمركية على التجارة األساسية

20,400,000 دينار  20,000,000 دينار الرسوم الجمركية على المركبات

45,900,000 دينار  45,000,000 دينار الرسوم الجمركية على التبغ

204,000 دينار  200,000 دينار الرسوم الجمركية على اليخوت

27,030 دينار  26,500 دينار الرسوم الجمركية على لفائف الصلب والحديد المقوى

291,312 دينار  285,600 دينار الرسوم الجمركية على سخانات المياه

1,752,847 دينار 1,722,400 دينار الرسوم الجمركية على اآلالت والمعدات الكهربائية

127,704 دينار  125,200 دينار الرسوم الجمركية على الحديد والصلب

918,000 دينار  900,000 دينار حماية الصناعات المحلية

15,300 دينار  15,000 دينار الرسوم على بطاقات المركبات المخصصة

2,040,000 دينار  2,000,000 دينار رسوم التصديق على الوثائق الرسمية

510,000 دينار  500,000 دينار رسوم المناولة على جسر الملك فهد

35,700 دينار  35,000 دينار رسوم التأمين الجمركي

408 دينار  400 دينار رسوم فحص السلع

4080 دينار  4000 دينار رسوم تصنيف السلع

204 دينار  200 دينار
خدمات التتبع السريع الستكمال رسوم 

إجراءات التدقيق والتفتيش

1020 دينار  1000 دينار رسوم المناقصات

10,200 دينار  10,000 دينار االشتراكات في البرامج التدريبية

2,040,000 دينار  2,000,000 دينار رسوم فحص الشاشة

122,400 دينار  120,000 دينار حاويات الجمارك

10,200 دينار  10,000 دينار إصدار رسوم الشهادة

20,400 دينار  20,000 دينار رسوم المناولة والتخزين

71,400 دينار  70,000 دينار  النماذج الرسمية ومبيعات الوثائق

204 دينار  200 دينار  إيجارات المحالت التجارية

10,200 دينار  10,000 دينار  الدخل من مبيعات مزاد األصول الرأسمالية

255,000 دينار  250,000 دينار  الغرامات

8,160,000 دينار  8,000,000 دينار  األموال االستئمانية المصادرة

714,000 دينار  700,000 دينار  تكلفة العمال والموظفين

157,902,715 دينار  154,845,800 دينار  المجموع

معهد اإلدارة العامة

تقديرات 2020 تقديرات 2019 نوع العائدات

10,000 دينار  10,000 دينار  رسوم الخدمات االستشارية

390,000 دينار  390,000 دينار  االشتراكات في البرامج التدريبية

400,000 دينار  400,000 دينار  المجموع



إعــادة استثمــار متنـزه األميــر خليفــة
ــض تــــكــــالــــيــــف الـــــصـــــيـــــانـــــة والــــــحــــــراســــــة ــ ــي ــ ــف ــ ــخ ــ ــت ــ ل
أعلــن مديــر عــام بلديــة المحــرق إبراهيــم الجودر أن البلدية تتجه لطرح مزايدة جديدة الســتثمار متنــزه األمير خليفة الكائن في الحد وذلك بعد طرحه لمزايدتين فــي 2016 و2017 ولم يتقدم أحد بالعطاءات. وبرر الجودر 

هذا التوجه برغبة البلدية في خفض تكاليف الصيانة والحراسة، والتي تصل إلى أكثر من 150 ألف دينار سنويا، وذلك بإيكال هذه المسؤولية إلى المستثمر.

وأشــار إلى أنه سيتم الســماح للمستثمر بفرض 
بنحــو  تقــدر  المتنــزه  لدخــول  رمزيــة  رســوم 
500 فلــس، علــى اعتبــار أن المســتثمر ســيقدم 
خدمــات نوعية ســترفع من مســتوى الخدمات 
التــي يقدمهــا المتنــزه، وذلك بعد نجــاح تجربة 

حديقة المحرق الكبرى.
ولفــت إلــى أن طــرح المتنزه لالســتثمار ســيدر 
البالغــة  اإليــرادات  مــن  مزيــدا  البلديــة  علــى 
اســتثمار  عبــر  دينــارا،  و596  ألفــا   64 حاليــا 
المناطــق غيــر المســتثمرة، وتوفيــر مســاحات 
بيــع  لعربــات  مقترحــة  إضافيــة  اســتثمارية 
األطعمة والمشروبات، ومنطقة ألعاب مفتوحة 
لألطفــال، إضافة إلى قطــار عائلي، وغيرها من 

المقترحات االستثمارية.
وأفصــح عــن توجــه البلديــة نحو نقل األكشــاك 
أخــرى،  لحدائــق   5 عددهــا  والبالــغ  الصغيــرة 
المحــالت  ربحيــة  علــى  الســلبي  لتأثيرهــا 
مالحظــات  علــى  بنــاء  وذلــك  االســتثمارية، 
بهذا الشــأن من المســتثمر الســابق ومستأجري 
المحــالت الحاليــة، فضــال عن كون مبلــغ إيجار 
األكشاك ال يتعدى في بعضها 10 دنانير شهريا.

وذكــر أن البلدية وبســبب تخوف المســتثمرين 
فــي  حــدث  كمــا  بعطاءاتهــم  التقــدم  مــن 
المزايدتين الســابقتين، تبنت في هذه المزايدة 
فكــرة مشــاركة األربــاح، حيث يدفع المســتثمر 
مبلغا سنويا ثابتا، إضافة إلى نسبة من األرباح 
بتعييــن  المزايــدة، وذلــك  اقتراحهــا عبــر  يتــم 
شــركة تدقيق على األرباح وتحديد نصيب كل 

طرف سنويا.

وأشــار إلى أن المقترح يشمل إعطاء المستثمر 
فتــرة ســماح ســنة واحــدة الســتكمال األعمــال 
اإلضافيــة للمتنــزه، مــع اقتــراح أن تكــون فترة 
للتجديــد  قابلــة  ســنوات   10 لمــدة  االســتثمار 

لفتــرة مماثلــة، ليتمكــن المســتثمر مــن تقديــم 
خدمــة ممتــازة ويحافــظ عليها للفتــرة الزمنية 

المحددة.
مــن جهته، أعــاد المجلــس البلــدي المقترح إلى 

اللجنــة لمزيــد مــن الدراســة بعــد أن كان يعتزم 
زوار  اســترجاع  اشــتراط  علــى  التصويــت 
الحديقــة الرســوم على هيئــة كوبونات تصرف 
داخل المتنزه، واإلبقاء على األكشاك الصغيرة.

المرباطي أثناء مناقشة مشاريع المحافظة

local
@albiladpress.com 11 مارس المقبل “المحرق الكبرى” ترى النور

الــمــقــبــل ــو  ــ ــي ــ ــول ــ ي فـــــي  ــيـــن  ــتـ ــيـ ــبـــسـ الـ ــى  ــشـ ــمـ مـ والدة 
قــال القائــم بأعمــال مديــر إدارة التنميــة الحضريــة بالوكالــة المســاعدة للخدمــات 
البلدية محمد جواد سلمان إنه من المتوقع البدء الفعلي بالمرحلة الثانية من إنشاء 
حديقــة المحــرق الكبــرى نهايــة مــارس الجــاري، علــى أمل أن يتــم االنتهــاء منها في 

غضون عام واحد.

وأشار لدى عرضه لمشاريع الوكالة المساعدة 
بمحافظــة المحرق إلــى أن مواقف الحديقة 
التــي تبلــغ مســاحتها حوالــي 9 هكتــارًا مــن 

المتوقع أن تسع حوالي 531 سيارة.
مســجدًا  ســتضم  الحديقــة  أن  إلــى  ولفــت 
ومنطقة مفتوحة لأللعاب وساحة مخصصة 
للعــب كــرة القدم وكــرة الطائــرة، إضافة إلى 
المشــي،  ومضمــار  الخضــراء  المســاحات 

ومنطقة مخصصة لالستثمار.
وذكــر أن الكلفــة اإلجماليــة للمشــروع الــذي 
تــم االنتهــاء مــن مرحلتــه األولــى والمتمثلة 
تبلــغ  للحديقــة  الخارجــي  الســور  بإقامــة 

حوالي 3 ماليين و200 ألف دينار.
أن  عــن  ســلمان  أفصــح  آخــر،  جانــب  ومــن 

مشــروع  مــن  لالنتهــاء  المتوقــع  الموعــد 
تطوير ممشى ساحل البسيتين سيكون في 
النصــف الثاني من العام الجاري، وبالتحديد 

في يوليو المقبل.
وأشــار إلــى أن المشــروع يتمثــل فــي إقامــة 
ممشــى ترفيهي مطل على البحر يبلغ طوله 
حوالي 1.9 كيلومتر، يتضمن أعمال تشجير 
وجلســات  متفرقــة  خضــراء  ومســاحات 
عائليــة ومعــدات لياقــة بدنيــة، إلــى جانــب 
تخصيــص منطقــة لمواقف للســيارات تســع 

لنحو 405 سيارة.
ولفــت إلــى أن التكلفــة التقديرية للمشــروع 
و635  ألفــًا  و829  مليونــًا  حوالــي  تبلــغ 
دينارًا، كما أنه ســيتم االســتفادة من الطاقة 

الشمسية لتشغيل إنارة الممشى.
وبيــن حــول إمكانية تهيئة الموقع للســباحة 
وذلــك  ســلبية؛  جــاءت  الدراســة  نتائــج  أن 

بفعل قوة التيارات المائية.
وأوضــح أنــه تــم دراســة إمكانيــة تخصيص 
منطقــة محــددة لهــذا الغــرض إال أن العائــق 

والتــي  المنطقــة  تلــك  تأهيــل  تكلفــة  تمثــل 
ستتطلب ضعف المبلغ المرصود للمشروع. 

األشــغال  لوزيــر  خطابــا  المجلــس  ورفــع 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
لهــواة  موقــع  تخصيــص  إمكانيــة  بدراســة 

الصيد )الحداق( على الساحل.

ممثلو إدارة التنمية الحضرية

“حي السيدة زينب” اسم جديد لـ“فريج” بسماهيج
السكنية الـــعـــمـــارات  ــد  عــن ــقــمــامــة  ال أكـــيـــاس  ــدس  ــك ت مــعــالــجــة 

مــرر مجلــس بلــدي المحرق مقترحا بتســمية مجمع 236 بمنطقة ســماهيج 
باسم حي السيدة زينب.

وقبــل التصويــت، عبر البلــدي وحيد 
المناعــي عــن رفضه تســمية المجمع 
ذات  أســماء  االســم، واختيــار  بهــذا 
طابــع شــعبي، إال أن البلــدي فاضــل 
العــود أكــد أن هــذه التســمية جاءت 
بطلب من األهالي وأن السيدة زينب 
الرســول  وحفيــدة  عامــة  شــخصية 

)ص( وال تخص طائفة دون أخرى.
علــى  المجلــس  وافــق  ذلــك،  إلــى 
الديــر  بمنطقــة  عقاريــن  اســتمالك 
عامــة  مواقــف  إلــى  وتحويلهمــا 
اكتظــاظ  لمعالجــة  للســيارات، 
المنطقة بالسيارات وحاجتها للمزيد 

من المواقف.
ورفع المجلس طلبا بزيادة صهاريج 
شــفط مياه الصرف الصحي لتغطية 

القصور في بعض المناطق.
ورفض المجلس االســتجابة لمقترح 
رئيــس مجلس بلدي الشــمالية أحمد 
اعتمــاد  علــى  بالموافقــة  الكوهجــي 
عضوية نائب رئيس المجلس البلدي 

في اللجنة العامة الدائمة.
وكان الكوهجــي قــد بعــث بخطــاب 
لرئيــس مجلــس بلدي المحرق أشــار 
فيــه إلى أن وزير األشــغال وشــؤون 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات 
اشــتراط موافقته على هذا المقترح 
المجالــس  رؤســاء  جميــع  بتوافــق 

البلدية.
ودعــا المجلــس إلــى تحديــد أوقــات 
معينة إلخراج أكياس القمامة خارج 
العمارات الســكنية، وذلك إثر انتشار 

ظاهرة تكدس أكياس القمامة خارج 
العمــارات الســكنية ببعــض المناطــق 
انطباعــا غيــر حضــاري  ممــا يعطــي 

وغير صحي عن المنطقة.
ورغم رفــض إدارة الخدمــات الفنية 
بالجهــاز التنفيذي الترخيص لورشــة 

والشــوكوالته  الــكاكاو  صناعــة 
بعــراد، إال أن المجلــس  والحلويــات 
البلــدي صــوت بالموافقــة على طلب 
لــه،  بالترخيــص  الورشــة  صاحــب 
لكــون النشــاط قائــم منــذ فتــرة بهذا 

الموقع.

وحيد المناعي

ورشة غير مرخصة بالمحرق في منطقة سكنية أوصى المجلس البلدي باتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيالها
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بلــدي  مجلــس  اجتمــاع  يســجل  لــم 
مــن  أي  اعتــذار  أو  غيــاب  المحــرق 

أعضائه.

 تغطية الجلسة: 
سيدعلي المحافظة

ال غياب أو اعتذار

فاضل العود

رفع مجلس بلدي المحرق خطابا 
لوزارة اإلســكان لتركيب الساللم 
الحديديــة المؤدية إلــى خزانات 
ميــاه مجموعة مــن منازل مدينة 
 485 البالــغ عددهــا  الحــد  شــرق 

منزال تم تسليمها لمنتفعيها.

وبعد التصويت، أكد  «
رئيس المجلس البلدي 

غازي المرباطي على 
ضرورة أن تبحث الوزارة 

إمكانية السماح ألصحاب 
الوحدات بإجراء التعديالت 

المستقبلية على التصاميم 
الداخلية لها بما يتالءم مع 

احتياجات األسرة البحرينية.

بيوت “شرق الحد” 
دون ساللم خزانات



رفــض االتحــاد العــام لنقابــات عمال البحرين المســاس بأموال صندوق التعطــل، أو التصّرف بها في غير 
األوجه التي خصص له واألهداف التي أنشئ من أجلها.  وأكد االتحاد في بيان أطلقه أمس وجوب أن 
يتحّمــل مــن اتخــذ قرار طرح مشــروع التقاعد االختياري مســؤولية تبعاته المالية واســتحقاقاته، وأن ال 

يحّمل العمال أية تداعيات مالية أو حقوقية ناجمة عنه.

بيانه على  فــي  االتــحــاد   وشـــّدد 
الشبهة الدستورية في التعديالت 
التأمين  قــانــون  عــلــى  المقترحة 
السلطة  ــًرا  ــ ــذّك مــ ــتــعــّطــل،  ال ضـــد 
إزاء  بــمــســؤولــيــتــهــا  الــتــشــريــعــيــة 
ــًدا أن  ــؤكــ ــذه الـــتـــعـــديـــالت، ومــ هــ
إقرارها سيؤدي إلى إضعاف ثقة 
المواطنين بالمؤسسة التشريعية.
ــه إن  ــان ــي ــاد فـــي ب ــحــ ــ  وقـــــال االت
التصّرف بهذه األموال بغير وجه 
حق هو بمثابة إعطاء من ال يملك 
لمن ال يستحق، معّبًرا عن خشيته 
أن يؤّسس تمرير هذه التعديالت 
إلى عادة صرف أموال أي برنامج 

لتمويل آخر ال يمت له بصلة.
ــال االتـــحـــاد الـــعـــام إنـــه تــابــع   وقــ
ــــغ، مــلــف  ــال ــ ــثـــب، وبـــقـــلـــق ب عــــن كـ
الــتــعــديــالت على الــقــانــون، الــذي 

التشريعية  الــســلــطــة  إلـــى  أحــيــل 
تجيز  والتي  االستعجال،  بصفة 
تصل  مبالغ  استقطاع  للحكومة 
230 مليون دينار من أموال  إلى 
صندوق التعطل من أجل تمويل 

برنامج التقاعد االختياري.
وقال االتحاد إنه فوجئ بموافقة 
لجنة الخدمات في مجلس النواب 
اللجنة  التعديالت، علًما بأن  على 
رأًيا  أعطت  بالمجلس  التشريعية 
التعديالت  عن  وواضًحا  صريًحا 
بعدم جواز التصرف بهذه المبالغ 
حيث  دســتــوريــة،  شبهة  لــوجــود 
إنها مخالفة لما نص عليه دستور 
طبًقا  صــراحــًة،  البحرين  مملكة 
منه:   ) )ج  فقرة  الخامسة  للمادة 
الضمان  تحقيق  الــدولــة  “تــكــفــل 
للمواطنين  الــــالزم  االجــتــمــاعــي 

المرض  أو  الشيخوخة  حالة  في 
أو  اليتم  أو  العمل  عن  العجز  أو 
تؤمن  كــمــا  الــبــطــالــة،  أو  الــتــرمــل 
االجتماعي  التأمين  خدمات  لهم 

والرعاية الصحية...”.
وأشار إلى أن السلطة التشريعية 
فـــي الـــــــدورة الــســابــقــة رفــضــت 
القبيل  هــذا  مــن  تعديالت  كذلك 
دســتــوريــة،  ــوجــود شبهة  ل ــظــًرا  ن
المتعطلين،  بحقوق  ولمساسها 
وباألهداف التي من أجلها أنشئ 

هذا الصندوق.
برنامج  أن  الــعــام  االتــحــاد  ــر  وذّكـ
ــقــاعــد االخـــتـــيـــاري الـــــذي تم  ــت ال
يتم  لم  العام  القطاع  في  تنفيذه 
التشاور بشأنه مطلًقا مع أطراف 
ــد تــســاءل  اإلنـــتـــاج الـــثـــالثـــة، وقــ
االتحاد حينها عن مصادر تمويل 

الـــبـــرنـــامـــج، وعـــمـــا إن كــان  ــذا  هــ
سيؤثر على موجودات الصناديق 
االئتمانية؛ ولذا يرى االتحاد العام 
ــرار طــرح  بــأنــه عــلــى مــن اتــخــذ قـ
أن  االخــتــيــاري  التقاعد  مــشــروع 
المالية  تبعاته  مسؤولية  يتحّمل 
يــحــّمــل  ال  وأن  واســتــحــقــاقــاتــه، 
الــعــمــال أيـــة تــداعــيــات مــالــيــة أو 
حــقــوقــيــة نــاجــمــة عــنــه. ويــرفــض 
ــقــابــات عــمــال  ــن ــام ل ــعـ االتـــحـــاد الـ
الحرص  منطلق  -ومــن  البحرين 
على الحقوق والمصلحة العمالية- 
ـــا الـــمـــســـاس بـــأمـــوال  رفـــًضـــا بـــاتًّ
بها  التصرف  أو  التعطل  صندوق 
في غير األوجه التي خصص لها 

واألهداف التي أنشئ من أجلها.
في  التشريعية  السلطة  إن  وقال 
مسؤولية  أمــام  البحرين  مملكة 
التعديالت،  هــذه  إزاء  تاريخية 
وتــمــريــرهــا سيؤدي  إقــرارهــا  ألن 
حتًما إلى إضعاف ثقة المواطنين 
بـــهـــذه الـــمـــؤســـســـة الــتــشــريــعــيــة 
ــكــيــفــيــة مـــمـــارســـتـــهـــا لــســلــطــة  وب
مع  تعاطيها  وكيفية  الــتــشــريــع، 

قــضــايــا الــمــواطــنــيــن، وبــاألخــص 
ــاشــرًة  ــا الـــتـــي تــمــس مــب ــقــضــاي ال
حــيــاتــهــم الــمــعــيــشــيــة، كــالــتــصــدي 
العوز عنهم،  وإبعاد شبح  للبطالة 
الصندوق  هــذا  أمــوال  أن  السيما 
مخصصة من أجل التخفيف من 
التعطل،  قيد  المواطنين  معاناة 
الالئق  العمل  فرص  توفير  لحين 
لهم، والتصرف بهذه األموال بغير 
من  إعطاء  بمثابة  هو  حق  وجــه 
من  إذ  يستحق،  ال  لمن  يملك  ال 
التعطل  صــنــدوق  أن  ــمــعــروف  ال
تــســتــقــطــع مـــدخـــراتـــه مـــن أجـــور 
الــكــادحــيــن مـــن عــمــال الــبــحــريــن 
ــن كـــدهـــم وعــرقــهــم وتــعــبــهــم  ومــ
يجوز صرف  وال  وثمرة جهدهم، 
التي  األوجـــه  غير  فــي  مدخراته 

أنشئ من أجلها.
ــان من  ــه كــ ــ وأضـــــاف االتـــحـــاد أن
أوائــــل الــمــطــالــبــيــن بــإيــجــاد مثل 
إنشائه  قبل  حتى  الصندوق  هذا 
متكاملة  منظومة  ضمن  ليكون 
التي تقدم حلوالً  التشريعات  من 
من  عــمــل  عــن  للباحثين  جــذريــة 

اتحادنا  طــالــب  كما  المتعطلين، 
إنشاء  وبــعــد  سابقة  بــيــانــات  فــي 
الفائض  يستثمر  ــأن  ب الــصــنــدوق 
من مدخراته في إطالق مشاريع 
اقتصادية توفر فرص عمل ذات 

قيمة مضافة للعاطلين.
التعديالت  تمرير  أن  وشــّدد على 
ــل الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة  مـــن قــب
ســيــؤســس لــســابــقــة خــطــيــرة في 
لتمويل  برنامج  أمــوال أي  صرف 
لــه بصلة،  ــر ال يــمــت  بــرنــامــج آخـ
اليوم  يأتي  أن  االتحاد  ويخشى 
الصندوق  أمــوال  فيه  تنفد  الــذي 
ــبـــب ســـــــوء الــــتــــصــــرف فــي  ــسـ بـ
نــنــادي اليوم  مــدخــراتــه، فــإذا كنا 
البحرينيين  المواطنين  بأحقية 
فــي الــحــصــول على وظــائــف في 
ننادي  أن  فالخشية  العمل؛  سوق 
بتوفير  الــقــريــب  المستقبل  فــي 
كنا  كما  المتعطلين،  إلعانة  مبالغ 
نــســمــع قــبــل فـــتـــرات غــيــر بعيدة 
لصناديق  االكـــتـــواري  العجز  عــن 

التأمينات االجتماعية.

المنامة - االتحاد العام لنقابات عمال البحرين

“النقابات” يرفض التعدي على صندوق التعطل
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الثالثاء
19 مارس 2019 

12 رجب 1440

عمار قمبر 
 مواقف أعضاء لجنة الخدمات 

من قانون تمويل التقاعد 
االختياري من فائض 

حساب التعطل

توقع النائب إبراهيم النفيعي عبر “البالد” إلغاء تمويل برنامج التقاعد االختياري من فائض حساب التعطل وفق التعديل الوارد بمشروع قانون التأمين ضد التعطل المحال من الحكومة للبرلمان. وقال 
لـــ “البــالد” إن القانــون قيــد النقــاش ال يتضمــن نصــا محددا باقتطاع مبلغ معين من حســاب التعطل، ولكنه ينص على تمويل التقاعد االختياري، وهو أمر يزيد مــن موقفي الرافض للتعديل. وذكر أن 

موقف أكثر من 20 نائبا تعديل القانون وإلغاء االقتراح الحكومي مع اإلبقاء على زيادة المساعدات للعاطلين. وراى أن المواقف المؤيدة من أعضاء الكتل العضوة بلجنة الخدمات تمثل مواقف 
شخصية، وليس مواقف كتلهم التي ستكون واضحة بالتصويت تحت قبة البرلمان. وفيما يأتي نص الحوار مع النفيعي:

غير واضح

هل المبلغ المطلوب من فائض حساب  «
التعطل لتمويل من خرج بالتقاعد االختياري 

أم لتمويل من سيتقاعد بمرحلة مقبلة؟

تحدث  الحكومي  الــوفــد  واضـــح.  غير  ــر  األمـ
لتقاعد  الــمــجــال  فــتــح  عــن  الــخــدمــات  للجنة 
موظفين من جهات غير خاضعة لمظلة ديوان 
الخدمة المدنية، ولكن ذلك لم يكن أمرا نهائيا 

ومحسوما، وفتح الباب لهم ولغيرهم.
تداوله  يجري  الــذي  المبلغ  أن  األكبر  المشكلة 
حاليا أّي اقتطاع 230 مليون دينار من فائض 
قيد  الــقــانــون  عليه  ينص  ال  التعطل  حــســاب 
النقاش بمجلس النواب. القانون ال ينص على 

مبلغ، وإنما جملة عامة. 
وعلى سبيل الفرض، فإنه لو تم اقتطاع مبلغ 
يوجد  فال  حاليا،  إعالميا  المتداول  من  أكثر 

نص بالقانون بتحديد المبلغ المطلوب أصال.

ليس )سلًفا(

لماذا لم تقنعك ضمانة الوفد الحكومي  «
بأن هذا االقتطاع لمرة واحدة فقط؟

ألكثر  الطلب  هــذا  مثل  بتكرار  ضمانة  توجد  ال 
مـــن مـــرة وفـــي مــوضــوعــات مــخــتــلــفــة، ولــيــس 
هذه  أن  الرئيسة  قناعتي  للعاطلين.  بالضرورة 

المبالغ لمصلحة العاطلين والمتعطلين، وال يجوز 
مس هذه المبالغ؛ ألن الجهات المعنية لم تعالج 
المشكلة األساسية بتقليص عدد العاطلين حتى 

تمد اليد لمحفظتهم.
تحسن  بــعــد  يــعــود  لــن  المقتطع  المبلغ  أن  كــمــا 
لتمويل  )سلفا(  ليس  أنــه  أّي  المالية،  الــظــروف 

مشروع، ولكنه مبلغ سيذهب ولن يعود.
ولم أقتنع بمبررات الوفد الحكومي بتحويل أي 
أمس  وقلتها  االختياري،  التقاعد  لتمويل  مبلغ 
بأنني أرفض أخذ “روبية” )100 فلس( من فائض 

حساب التعطل. إنها أموال العاطلين.
القانون  أن مشروع  االعتبار  في  األخــذ  ويجب 
ينص على زيادة مبلغ المساعدات التي سيحصل 
عليها العاطل، وهذا يعني الحاجة لمبالغ إضافية 
لن يسددوا  اختياريا  المتقاعدين  للتمويل، وأن 
التعطل  محفظة  فقدت  وبالتالي  اشتراكاتهم، 
األمور.  ماليا، فهل تمت دراسة كل هذه  موردا 
باللجنة  الحكومي  الوفد  قدمه  ما  أن  أتصور  ال 

مقنع لي ولكثير من المواطنين.

الحق األكبر

الحكومة مساهمة بتمويل صندوق  «
التعطل من خالل سدادها جزءا من 

االشتراكات للموظفين، أال ترى أن من 
حقها أن يكون لديها قرار في التصرف 

بجزء من فائض حساب التعطل؟

ــداد جـــــزء مــن  ــســ ــ الــمــســاهــمــة الــحــكــومــيــة ب
القانون،  لنص  وفقا  الموظفين هي  اشتراكات 
األكبر  الحق  ولكن  طوعية،  مساهمة  وليست 
1 % من  الـ  استقطاع  أن  للعاطلين، وبخاصة 
مشكلة  حل  لمصلحة  جــاء  الموظفين  رواتــب 

العاطلين، وليس لحل أّي مشكلة أخرى.

إلغاء التمويل

ما توقعاتك لقرار أعضاء مجلس النواب  «
عند طرح الموضوع للحسم تحت القبة؟

60 % من  حسب التواصل والمشاورات، فإن 
األعضاء سيعدلون نص مشروع القانون الوارد 
من الحكومة بإلغاء التمويل من فائض حساب 

التعطل.
الموقف  هــذا  مثل  لديهم  نائبا   20 مــن  أكــثــر   

اإليجابي.

مواقف شخصية

تضم لجنة الخدمات أعضاء بكتلتين،  «
مثل كتلة البحرين وكتلة األصالة، 

وأعضاؤهما أيدوا الموقف الحكومي، 
هل تتوقع أن يكون هذا هو نفسه 

موقف الكتلتين تحت القبة؟

تمثل  وال  شخصية،  باللجنة  المواقف  أن  أرى 
رأي الكتل، والدليل على ذلك أن عضوا بالكتلة 

“االنستغرام”،  بـ  بموقفه في صفحته  أدلى 
القانون  يرفض مشروع  إنه  بوضوح  وقــال 
كما ورد من الحكومة، وذلك بخالف قيادة 

الكتلة المؤيدة للتشريع باجتماع اللجنة.

ال اتصاالت

هل تلقيت اتصاالت من زمالئك  «
أعضاء المجلس أو غيرهم 

من بعد تصريحك األخير 
وتغريدتك بشأن سلبية 

إقرار التشريع؟

من بعد مداخلتي الشهيرة عن 
لتمرير قانون  تلقّي اتصاالت 

سابقا،  نقاشه  جــرى  معين 
تواصل  أّي  توقف  فقد 
وتحقق  النوع،  هذا  من 
ــن مــداخــلــتــي  ــدف مـ ــهـ الـ

الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة 
ــوف  ــوقــ ــ ــال ــ ب
بـــحـــزم ضد 
ضغوط.  أّي 

مــــــواقــــــفــــــي 
واضـــــحـــــة تــحــت 

بقسمي  ــار  ب وأنـــا  القبة 
أموال  حماية  عن  بالذود 

الشعب ومصالحه.

أكثر من 20 نائبا سيرفضون تمويل “التقاعد” من “التعطل”
ــار ــن دي ــيــون  مــل  230 ــاع  ــط ــت اق ــى  عــل يــنــص  ال  الــقــانــون   :”^“ لــــ  الــنــفــيــعــي 

مواقف أعضاء كتلة البحرين واألصالة 
بلجنة الخدمات “شخصية”

راشد الغائب

 تمويل “التقاعد” من “التعطل” 
ليس “سلًفا” ولن يعود

رئيس لجنة الخدمات 
رئيس كتلة البحرين 

النيابية

الموافقون

غادر االجتماع قبل التصويتالرافضان

أحمد األنصاري
 )عضو كتلة األصالة(

عمار المختار
عضو كتلة البحرين 

النيابية

ممدوح الصالح 
نائب رئيس لجنة 

الخدمات

إبراهيم 
النفيعي

سوسن 
كمال

معصومة 
عبدالرحيم

إبراهيم النفيعي

إعداد: راشــــد الغائـــــب



تغريم 4 موظفين بشركة مقاوالت 2800 دينار
نتـــج عـــن إهمالهـــم تعـــرض آســـيوي لصعقـــة كهربائيـــة تســـببت ببتـــر يده

قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة )بصفتهــا االســتئنافية( بتأييــد تغريــم 4 موظفين في شــركة مقــاوالت كهربائية 
مبلــغ 700 دينــار لــكل منهم؛ وذلك إلدانتهم بالتســبب بخطئهم وإهمالهم في تعرض أحد العمال اآلســيويين لصعقة 

كهربائية تسببت في بتر يده اليسرى.

لديهــا  ثبــت  أنــه  المحكمــة  وبينــت 
أن المجنــي عليــه توجــه إلــى غرفــة 
التحكم بتكليف من المستأنف األول؛ 
نظــرا لوجود عطــل كهربائي في أحد 
المحــوالت، حتى يعمل المجني عليه 
وأثنــاء  العطــل،  ذلــك  إصــاح  علــى 
العامــل  تعــرض  المحــرك  تشــغيل 
بتــر  فــي  تســببت  كهربائيــة  لصعقــة 
مــا  الــذراع، وهــو  مــن  اليســرى  يــده 
أكــده تقرير كل من الطبيب الشــرعي 
ومهندس السامة المهنية، فضا عن 

أقوال المجني عليه.
المهنيــة  الســامة  مهنــدس  وأثبــت 
فــي تقريــره أن المجنــي عليه تعرض 
لصعقــة كهربائية أثنــاء تأديته عمله، 
كمــا أن موقــع العمــل خــا مــن توافــر 
أدوات الســامة، وأنــه لــم يتــم اتخاذ 
االحتياطــات الازمــة للحفــاظ علــى 
أخطــار  مــن  الموقــع  فــي  العامليــن 
الكهربــاء، فضا عن مراعاة أن يكون 
الشــخص القائم بأعمــال الصيانة في 
وحاصــل  مؤهــل  شــخص  الكهربــاء 

علــى رخصــة معتمــدة مــن الجهــات 
وأن  الكهربــاء،  بشــؤون  المهنيــة 
الشركة تتحمل المسؤولية كاملة عن 

الحادث.
وثبــت للمحكمــة أن المدانيــن جميعا 
إلــى  أدى  بخطــأ  منهــم  كل  تســبب 
إصابــة العامــل نتيجــة إخالهــم بمــا 
تفرضه عليهم أصول مهنتهم مراعاة، 
الصيانــة  أعمــال  أن  مــن  والتأكــد 
وتنفيذهــا بطريقــة آمنــه، األمــر الذي 

نتج عنه إصابة المجني عليه.

مراعاتــه  عــدم  لــأول  أســندت  كمــا 
لفصــل التيــار عــن الدوائــر الكهربائية 
وأن  صيانتهــا،  علــى  العمــل  أثنــاء 
بمراعــاة  يقــم  لــم  الثانــي  المســتأنف 
اتخــاذ االحتياطــات الازمــة لحماية 
العاملين والمتواجدين بموقع العمل، 
تقييمــه  عــدم  ثبــت  الثالــث  أن  كمــا 
الصحيــح لمخاطــر العمل الــذي تهدد 
بموقــع  العامليــن  وســامة  صحــة 
العمل، فضا عن أن المســتأنف الرابع 
بمخاطــر  العمــال  بإحاطــة  يقــم  لــم 
الواجــب  الوقايــة  ووســائل  المهنــة 
عليــة مراعاتهــا، ولــم يضمــن ســامة 
موقــع العمــل ومنافــذه بحيــث تكون 

آمنة.

3 سنوات لنقابي معروف احتال على سيدات
دينار ألف  و145  مليونين  بلغت  مديونيات  بإجمالي  ضحية   429 أوقع 

عاقبــت المحكمــة الصغــرى الجنائيــة النقابــي المعــروف بالحبــس لمدة 3 ســنوات؛ وذلك عقــب إدانته باالحتيــال على 429 ضحية من الســيدات 
والفتيات الالتي يرغبن في الحصول على راتب ثابت دون عناء، من خالل االدعاء لهن بعملهن في بيع الذهب واستثماره، وتمّكن من استغفالهن 

عن طريق سيدة وزوجها اللذين أجبراهن على توقيع سندات مديونية بقيمة 5000 دينار لكل ضحية، مدعيين أنها لحفظ حق النقابي. 

 كمــا أمــرت المحكمــة بتغريــم النقابــي مبلًغا 
وقــدره 1000 دينــار، وقــدرت كفالــة بــذات 
االســتئناف،  لحيــن  العقوبــة  لوقــف  المبلــغ 
المتهميــن  وزوجهــا  الســيدة  حبســت  فيمــا 
معــه بالقضية لمدة ســنة واحــدة لكل منهما، 
التنفيــذ،  لوقــف  دينــار   500 مبلــغ  وقــدرت 
النقابــي  رفــع  الضحايــا  اكتشــاف  وعقــب 
تلزمهــم  أحــكام  وصــدور  ضدهــم  قضايــا 
بدفــع تلــك المبالــغ، ادعى للضحايــا بالقضية 
والبالغ عددهن 12 فقط أن السيدة وزوجها 
محتــاالن وال عاقــة له بهمــا، على الرغم من 
أن الســندات صدرت جميعها باســمه هو من 

قبلها.

 12 ورود  إلــى  القضيــة  تفاصيــل  وتشــير   
باًغــا إلدارة مكافحــة الجرائــم االقتصاديــة 
مــن ســيدات وفتيــات، أشــرن فــي باغاتهن 
أنهن وقعن ضحية لجريمة نصب واحتيال، 
بطلهــا النقابــي المعــروف، والــذي أوقــع بهن 
عن طريق ســيدة -المتهمــة الثالثة- وزوجها 
-المتهــم الثاني-، بعدما علــم المتهمون أنهن 
تلــك  اســتغلوا  إذ  لأمــوال،  ماســة  بحاجــة 
كانــت  والتــي  الثالثــة،  خــال  مــن  الحاجــة 
تتواصل مع الضحية وتبلغها بأنها ستحصل 

على راتب ثابت إن وافقت بالعمل معها.
 وتابعــن، أن المتهمــة أبلغتهــن أنــه مشــروع 
اســتثماري مــن خــال بيــع ســبائك الذهــب 

والمجوهــرات، بحيث تكون مهمة كل منهن 
بيــع تلــك الســبائك علــى المحــات؛ حتــى ال 
يتــم الشــك فــي المتهــم األول، كونــه يملــك 
الكثيــر مــن تلــك الســبائك، إال أنــه غيــر قادر 
علــى بيعهــا دفعــة واحــدة باســمه حتــى ال 
يتــم الشــك بأمــره، لذا فإنه البــد من الحاجة 
لهــن حتــى تتــم العمليــة دون شــك، وأنهــن 
ســيحصلن علــى دخل شــهري ثابــت مقداره 

300 دينار.
وبــدأت عمليــة التواصــل من قبــل المتهمة 
الثالثــة بالضحايا وعرض المشــروع عليهن 
عــن طريــق إحــدى الفتيــات، والتــي كانــت 
حياتهــا،  أمــور  لتســيير  لأمــوال  بحاجــة 

فعرضــت عليها الفكرة، والتي وافقت على 
تلتقــي  أن  المتهمــة  إذ طلبــت منهــا  ذلــك، 
التأمينــات  مجمــع  بجانــب  يــوم  ذات  بهــا 
تفاجــأت  حضــرت  وعندمــا  االجتماعيــة، 
بهــا تطلــب منهــا توقيع ســند مديونية لدى 
مكتــب التوثيق باســم المتهــم األول بقيمة 
5000 دينــار، لبــدء العمل معــه، مدعية أنها 
ستســتلم منــه ســبائك ذهبيــة وأن الســند 
ضمــان لحــق األخيــر ال أكثر من ذلــك، وأنه 
لن يتم اســتخدامه ضدها، وبالفعل وقعت 
على السند.وتوّصلت تحريات الشرطة إلى 
أن المتهميــن الثاثــة تمكنــوا مــن الحصــول 
على سندات مديونية من عدد 429 ضحية، 
كلها باسم المتهم األول وبقيمة 5000 دينار 
لــكل منهــا، أي بإجمالــي يصــل إلــى مليونين 

و145 ألف دينار.

أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائية الثالثة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 6 أشــهر 
الصادرة بحق األمين العام الســابق لجمعية )وعد( المنحلة بحكم قضائي إبراهيم 
شــريف؛ إلدانتــه بإهانــة الرئيــس الســوداني عمــر البشــير عبــر تغريــدة نشــرها فــي 

حسابه في “تويتر” لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

المحكمــة  أمــام  المذكــور  اعتــرف  وكان 
بموقــع  حســابه  فــي  للتغريــدة  بنشــره 
“تويتر”، إال أنه ادعى بعدم خروجه فيها 

عــن حــدود حريــة إبــداء الــرأي لمــا تمــر 
بــه الجمهوريــة الســودانية مــن أحــداث 

سياسية.

وقف تنفيذ عقوبة شريف

Û  قــرأت باهتمــام، تصريح وزيــرة الصحة فائقة الصالــح أخيًرا عن رفع
نســبة البحرنــة بقطاع التمريض، والذي يصنــف كأحد أهم القطاعات 
الحكوميــة التــي ُينادى ببحرنتها، بخطة تحســين تكون بها الكفاءات 

الوطنية، خياًرا أواًل، وثانًيا، وثالًثا.
Û  80 الوزيــرة الفاضلــة، والتي أبــدت “أملها” بوصول بحرنة القطاع إلى

% بحلــول العاميــن المقبليــن، مدعــوة ألن تســجل بحقبتهــا الوزارية 
إنجــاًزا وانتصــاًرا ألبناء وبنــات البلد، الذين ُيشــهد بكفاءتهم خليجًيا 
وعربًيــا، بالوقــت الــذي يشــهد بــه “القطــاع” محلًيــا نســبة وافــرة مــن 

اآلسيويين، الذين يخالفوننا بالثقافة، والمعاملة، واللغة، والعادات.
Û  تســكين الكفــاءات البحرينيــة فــي الشــواغر الوظيفيــة المناســبة، أمر

ال يحتــاج لتوجيهــات، أو إســتراتيجيات، أو اجتماعــات، أو ورش، أو 
تصريحــات إعامية، بل لسياســة واضحة المعالــم، تكون بها األولوية 
والشــروط  المؤهــات،  توافــرت  مــا  متــى  “المواطــن”  لـــ  المســتمرة 

المطلوبة.
Û  مما يؤســف له، أن الكثير من الملفات التي تهم المواطن، وتصب في

صميــم مصالحــه وأولوياتــه، الزلنــا علــى ذكرهــا - نحــن وغيرنــا - منذ 
سنين عديدة، بحال أقرب ما يكون للحديث مع النفس، بسبب غياب 
أخــذ القــرار الصائــب لذريعــة أن “القــرار مــو بيــدي”، وهــي “خربشــة” 

نسمعها منذ سنوات، من الموظف البسيط وحتى الوزير نفسه.
Û  إن وزيــر الصحــة الفاضلــة، لمدعــوة لوقف اســتخدام مفــردة “آمل أن

تصل”، وان تستبدلها بـ “بناء على خطة عمل” أو بـ “وفًقا لاستراتيجية 
الموضوعــة” أو طوفًقــا لإلحصــاءات والدراســات الراهنــة” ســيكون 
هنالــك كــذا وكــذا؛ ألن الموضــوع ليــس فضفضــة، بقدر ما هــو تقديم 
ناجح للعاج والدواء الشافي لهموم الناس، ولمشاكلهم، وأولوياتهم، 

بشكل يرضيهم، ويرضي هللا عز وجل قبل ذلك.
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محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

تأييد سجن مدان أخفى مطلوبا بمنزل جده
ــرف شــقــتــه ــ ــ ــل الـــســـريـــر بــــإحــــدى غ ــ ــف ــ ــا أس ــئ ــب ــت ــخ ــط م ــبـ ضـ

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئنافي شاب وزوج عمته، المدانين بإخفاء شاب في منزل جده بمنطقة 
ســماهيج؛ كونــه مطلوبــا للجهــات األمنيــة لتنفيــذ عقوبــات جنائيــة تصل إلى الســجن 16 عاما، فضــال عن كونه متهمــا بقضايا 

جنائية تصل عقوبتها للمؤبد، وأيدت سجن كل منهما لمدة 3 سنوات.

ورود  أن  إلــى  القضيــة  أوراق  وتشــير 
معلومات إلى الجهات األمنية المختصة، 
مفادهــا أن المســتأنف األول يعمــل علــى 
إخفــاء المســتأنف الثانــي، الــذي صدرت 
بحقه أوامر بالقبض عليه لتنفيذ مجموع 
عامــا،   16 إلــى  تصــل  بالســجن  أحــكام 
وأنــه يخفيــه في شــقته الكائنــة بمنطقة 
ســماهيج، وقــدم لــه العــون والمؤونة مع 
علمــه بأنه مطلوب وصدرت عليه أحكام 

جنائية.
النيابــة  مــن  إذن  علــى  الحصــول  وبعــد 
العامــة لتفتيــش المســتأنف األول -زوج 
عمــة المســتأنف الثانــي- والقبــض عليــه 
وتفتيــش مســكنه، وبالفعل توجهت قوة 

أمنيــة لضبــط المتهــم بعد توفيــر الغطاء 
األمنــي فــي المنطقة، والــذي قبض عليه 
فــي شــقته وبرفقتــه الشــخص المتحرى 
عنــه والمطلــوب لتنفيــذ أحــكام جنائيــة، 
والــذي ضبــط مختبئا أســفل الســرير في 

إحدى الغرف.
وبســؤال المســتأنف األول أنكر ما نســب 
إليه من االتهامات المســندة إليه، وأشــار 
إلــى أنــه لم يكــن على علم أن المســتأنف 

الثاني موجود في شقة بالمنزل.
أنــه  مــن جهتــه، قــرر المســتأنف الثانــي 
يعلــم أنه مطلوب للجهات األمنية لتنفيذ 
أحــكام جنائيــة تصــل للســجن 16 عامــا، 
لذلــك فإنــه قــد اتفــق مــع جــده علــى أن 

يخفــي نفســه في منزل العائلــة، وبالفعل 
ظــل فــي المنــزل أكثــر مــن ســنة واحدة، 
وأن الــذي كان يعلــم بمــكان تواجــده هو 
جده فقــط، على الرغم من تواجد جدته 

وعمته في المسكن ذاته.
وأضاف أن والدته كانت تزوره من وقت 
آلخــر حتى ال تشــك الجهــات األمنية في 
مــكان تواجده، إلى أن توفي جده، فأبلغ 
جدتــه بمــكان اختبائــه فــي إحــدى غرف 
المنــزل، وفي تلك األثناء تزوجت عمته، 
وقــرر زوجهــا المكوث معهم فــي المنزل، 
إال أنــه لــم يكــن علــى علــم بتواجــده في 
المنــزل حتــى تمكــن أفــراد الشــرطة مــن 

القبض عليهما.

وكانــت أحالــت النيابــة العامــة المدانيــن 
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهمــا بتاريخ 25 

يناير 2018،
بنفســه  أخفــى  األولــى:  المســتأنف  أوال: 
المســتأنف الثانــي والمحكــوم عليــه فــي 
جنايــة يعاقــب عليهــا القانــون بالســجن 
يعاقــب  جنايــات  فــي  ومتهــم  المؤقــت 
عليهــا بالســجن المؤبــد والمؤقت وصادر 
بحقــه أمــر بالقبض عليه مــع علمه بذلك، 

وقدم له المأكل والمشرب.
ثانيــا: المســتأنف الثاني: اشــترك بطريق 
المســتأنف  مــع  والمســاعدة  االتفــاق 
األول فــي فعل إخفاء نفســه حال؛ كونه 
محكوما بعقوبات ســالبة للحرية )ســجن 
فوقعــت  عليــه،  بالقبــض  وأمــر  مؤقــت( 
الجريمــة بنــاء علــى ذلــك االتفــاق وتلــك 

المساعدة.

محرر الشؤون المحلية

أّيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى معاقبــة شــاب محرر الشؤون المحلية
مــن أصــل 3 متهميــن، بالتــدّرب والتدريب على اســتعمال األســلحة 
 ”C4-RDX“ والمتفجــرات، وتفجيرهــم قنبلة محلية الصنــع من نوع
مــا تســبب في إصابة شــرطي وتضــّرر دورية أمنية وســيارة مدنية 
ونوافــذ أحــد المســاجد الواقعــة علــى شــارع البديــع العــام بمنطقة 

أبوصيبع؛ بالسجن المؤبد وإسقاط جنسيته.

وكانت محكمة أول درجة قضت 
المتهميــن،  مــن  اثنيــن  بمعاقبــة 
بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن 
18 و20 عامــا، بالســجن المؤبــد 
لهــم جميعــا وبإســقاط الجنســية 
البحرينيــة عــن اثنين منهم فقط 
المضبوطات.وثبــت  وبمصــادرة 
بتقريــر مختبــر البحــث الجنائــي 
األضــرار  أن  الجريمــة  لمســرح 
الناتجــة فــي الســيارات ونوافــذ 

لتفجيــر  نتيجــة  كان  المســجد 
عبــوة محلية الصنع تحتوي على 
فــي  زراعــت   ”C4-RDX“ مــادة 
الرصيف الفاصل بين االتجاهين 

وتم التحكم بها عن بعد.
 كمــا ثبت بتقرير فحص العينات 
وجود خايا بشرية تعود للمتهم 
المحاكــي  الجســم  علــى  الثانــي 
“العبــوة  المتفجــرات  لشــكل 

الوهمية”.

تأييد السجن المؤّبد لُمدان بالشروع 
في قتل شرطي بجوار أبوصيبع

الفريــق  الداخليــة  وزيــر  لتوجيهــات  تنفيــذا 
أول ركن الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، 
الشــراكة  يــوم  األمنيــة،  المديريــات  أحيــت 
المجتمعيــة الــذي يوافــق 18 مــارس مــن كل 
عــام، عبــر فعاليــات ميدانيــة مــع المواطنيــن 
والمقيميــن. وفــي هــذا اإلطــار شــهد محافــظ 
التــي أقامتهــا مديريــة  العاصمــة االحتفاليــة 
“بــاب  عنــد  العاصمــة  محافظــة  شــرطة 
البحريــن” بمشــاركة عــدد مــن إدارات وزارة 
للمباحــث  العامــة  بــاإلدارة  ممثلــة  الداخليــة 
واإلدارة  للمــرور  العامــة  واإلدارة  الجنائيــة 
العــام للدفاع المدنــي واإلدارة العامة لإلعام 
إضافــة  “معــا”  وبرنامــج  األمنيــة  والثقافــة 
للفرقة الموســيقية الشــرطة وشرطة الخيالة، 
وعــدد من مؤسســات المجتمــع المدني، إذ تم 
تقديــم محاضــرات توعويــة للطلبــة وتوزيــع 
المطويات والكتيبات التوعوية على الجمهور 

مــن المواطنين والمقيميــن والزوار والتعريف 
بالــدور الــذي تقــوم بــه الشــرطة والخدمــات 

التي تقدمها للمواطن والمقيم.
مــن جهتها، أقامت مديرية شــرطة المحافظة 
بهــدف  الفعاليــات؛  مــن  العديــد  الشــمالية 
مــد جســور التواصــل لتعزيــز مبــدأ الشــراكة 
المجتمعية، عبر زيارة لنادي المالكية الرياضي 
والثقافــي والتــي القــت ترحيبــا مــن رئيــس 
المالكيــة  وأهالــي  النــادي  والعبــي  وأعضــاء 
وأقيمــت مباراة بيــن المديرية والفريق األول 
بالنــادي، جســدت روح المواطنــة واأللفة بين 

رجال األمن والمواطنين.
وفــي نهايــة الزيــارة، قــدم النــادي كل الشــكر 
المحافظــة  شــرطة  مديريــة  إلــى  والتقديــر 
الشــمالية وجميــع الضبــاط واألفــراد للمبــادرة 
بمثــل هــذه الزيــارات المجتمعيــة. كمــا قامت 
كانــو  عبدالرحمــن  لنــادي  بزيــارة  المديريــة 

لرعايــة الوالديــن ودار بوري لرعايــة الوالدين 
منتســبي  إلــى  والــورود  الهدايــا  وتقديــم 
الجهتيــن واعتبــر رواد النــادي والــدار، الزيارة 
متمنيــن  آبائهــم،  إلــى  األبنــاء  زيــارة  بمثابــة 
أن يديــم هللا األمــن واألمــان علــى البحريــن 
وشــعبها. كما قامــت المديرية بتوزيــع الهدايا 
فــي  والمقيميــن  المواطنيــن  علــى  والــورود 
نطــاق المحافظة الشــمالية، إذ عبر العديد من 

المواطنين عن تقديرهم لهذه المبادرة.
مــن جهتهــا، نظمــت مديرية شــرطة محافظة 

المحــرق زيارات لعدد من مــدارس المحافظة 
شــارك فيهــا ضبــاط وأفــراد شــرطة المديرية، 
الطــاب، الطابور الصباحــي بأداء تحية العلم 
وأعقبهــا إجــراء مســابقات توعويــة وتوزيــع 
الفائزيــن، إذ أعربــت  جوائــز عينيــة للطــاب 
لهــذه  تقديرهــا  بالــغ  عــن  المــدارس  إدارات 
المبــادرة الطيبــة التــي تعكــس مــدى الجهــود 
التــي تبذلهــا الشــرطة لترســيخ مفهــوم وقيم 

الشراكة المجتمعية.
وفــي ســياق متصــل، نظمــت مديرية شــرطة 

المحافظــة الجنوبيــة، زيــارة لمدرســة حــوار 
الدوليــة تضمنــت شــرحا لمهام شــرطة خدمة 
بجانــب  تقدمهــا  التــي  والخدمــات  المجتمــع 
مــن  للوقايــة  توعويــة  محاضــرات  تقديــم 
الجريمــة، إضافــة إلــى تنظيــم فعاليــة بمجمع 
“إنمــاء” بالتعاون مــع اإلدارة العامــة للمباحث 
لإلعــام  العامــة  واإلدارة  الجنائيــة  واألدلــة 
عــدد  توزيــع  وتضمنــت  األمنيــة  والثقافــة 
مــن المطويــات التــي ضمــت مواضيــع أمنيــة 
عــدة للوقايــة مــن الجريمــة، ونالــت الفعاليــة 

إعجــاب الحضور. ومن جهتها، أقامت اإلدارة 
العامــة للمباحــث واألدلــة الجنائيــة فعاليــات 
تضمنــت االلتقاء بالمواطنيــن وتوزيع الورود 

والكتيبات اإلرشادية والتوعوية.
ويأتــي االحتفــال بيــوم الشــراكة المجتمعيــة 
جميعهــا  تصــب  عديــدة،  أهــداف  لتحقيــق 
فــي تعزيــز روح المواطنــة وزيــادة معــدالت 
الشــراكة الحقيقيــة وأن يكــون للمواطــن دور 
مســاند فــي جهــود تعزيــز االســتقرار األمنــي 

وإشاعة الطمأنينة.

المنامة - وزارة الداخلية

المديريات األمنية تنظم زيارات للمدارس والمؤسسات المجتمعية
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سمو رئيس الوزراء ينيب وزير النفط الفتتاح المؤتمر والمعرض المصاحب

”2019 “ميـــوس  هامـــش  علـــى  تنطلـــق  األوســـط”  الشـــرق  “قمـــة 

“ميوس 2019” يعزز القدرات والتحول التكنولوجي

استعراض إستراتيجيات الطاقة المرنة والمستدامة

أكــد وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفة آل خليفــة أن معــرض ومؤتمر “ميــوس” ُيعدُّ من 
أبــرز الفعاليــات فــي مجــال االستكشــاف واإلنتــاج علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط، 
حيث تحرص معظم الشركات النفطية العالمية واإلقليمية على المشاركة في هذا الحدث؛ 
لاســتفادة مــن األوراق العلميــة التــي يتــم طرحهــا ومناقشــتها خــال جلســات المؤتمــر من 
جانب خبراء ومتحدثين عالميين ومسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط والغاز من مختلف 
دول أنحــاء العالــم، ومــا يوفِّره المعرض المصاحب من فرصة لاطاع عن كثب على أحدث 

ما توصلت إليه التقنيات المتطورة في مجال النفط والغاز واالستكشاف واإلنتاج.

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  وكان 
الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
أنــاب وزيــر النفــط الفتتــاح مؤتمــر الشــرق 
األوســط الواحــد والعشــرين للنفــط والغــاز 
“التكيــف  شــعار  تحــت   ”2019 “ميــوس 
التكنولوجــي”  والتحــول  القــدرات  بتعزيــز 
وذلــك مســاء أمــس بفنــدق الريتزكارلتــون 
البحريــن بمشــاركة عدديــة كبيــرة مــن كبار 
والفنييــن  والمتخصصيــن  المســؤولين 
والمهتميــن واألكاديمييــن وأصحاب القرار؛ 
بهــدف اســتعراض ومناقشــة أهــم القضايــا 
والمواضيــع المهمــة المتخصصــة في قطاع 
إضافــة  والبتروكيماويــات،  والغــاز  النفــط 
إلــى اإلطــاع علــى أحــدث ما توصلــت اليه 
التقنيــات الحديثــة في مجال االستكشــاف 

واإلنتاج.
وعــدم  التقلبــات  برغــم  إنــه  الوزيــر  وقــال 
االســتقرار فــي األســواق النفطيــة العالميــة 

بســبب عــدة عوامــل أهمهــا الطلــب وزيــادة 
مــن  وغيرهــا  والجيوسياســية  المعــروض 
العوامل، إال أنه هناك بوادر عالية المســتوى 
مختلــف  مــن  القــرار  أصحــاب  جميــع  بيــن 
الــدول العالمية للتعــاون معا لوضع الخطط 
الراميــة لمواجهــة هذه التحديــات والتغلب 
عليهــا مــن خال خلق فرص االســتثمار في 
مختلف المشــاريع وتعزيز دور التكنولوجيا 
الحديثــة واالبتــكار والتطويــر فــي مجــال 

النفط والغاز.   
وأضــاف وزيــر النفــط أن الهيئــة الوطنيــة 
للنفط والغاز والشركات النفطية المنضوية 
تحــت مظلتهــا تســعى دائمــا بــكل طاقتهــا 
نحــو  والحثيــث  الجــاد  للعمــل  البشــرية 
تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية الراميــة 
إلــى تعزيز االقتصــاد الوطني فــي المملكة 
مــن  العديــد  تأســيس  خــال  مــن  وذلــك 
المشــاريع التطويرية على جميع األصعدة، 

مشــيرا إلــى األحــداث التطويريــة األخيرة 
المتمثلــة بوضــع حجــر األســاس لمشــروع 
تحديــث مصفــاة البحرين، والــذي يعد من 
المشــاريع التطويريــة المهمــة فــي مجــال 
النفــط والغاز، حيث سيســهم بشــكل فعال 
فــي تعزيــز قــدرات شــركة نفــط البحريــن 
مصــاف  فــي  ووضعهــا  التنافســية  بابكــو 
كبريــات مصافــي التكريــر، منوهــا إلــى أن 
هــذا المشــروع جــاء لمواكبــة المواصفــات 
العالميــة الجديــدة فــي قطــاع التكريــر من 
الديــزل  ومــن  الكبريــت  منخفــض  وقــود 
ووقــود الطائــرات وغيرهــا مــن مشــتقات 
التكريــر الــذي ســيفتح المجــال للمزيــد من 

االســتثمار فــي الصناعــات التحويليــة فــي 
القطاع النفطي.

حفر عدد من آبار الغاز العميق

وأشــار الوزيــر إلــى أن هنــاك توجهــا نحــو 
حفــر عــدد من آبار الغــاز العميق التجريبية 
وذلــك  الحديثــة  التكنولوجيــا  باســتخدام 
بالشــراكة مع مختلــف العقول المتخصصة 
فــي هــذا المجــال مــن مختلــف الشــركات 
النفطيــة العالميــة، والذي سيســهم باشــك 
في جــذب االســتثمارات وســرعة االنتقال 

من االستكشاف إلى اإلنتاج.

أنــاب وزيــر النفــط الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفــة، الرئيــس التنفيــذي لهيئــة الكهربــاء 
والمــاء الشــيخ نــواف بــن إبراهيــم آل خليفــة؛ الفتتــاح قمــة الشــرق األوســط للطاقــة فــي 
نســختها األولى في البحرين وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الشــرق األوســط الحادي 
والعشــرين للنفــط والغــاز )ميوس 2019( بمشــاركة عدد من كبار الشــخصيات والمســؤولين 
وصناع القرار؛ بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب المتخصصة في مجال الطاقة.

وقال وزير النفط في تصريح له إن التغيرات 
الســريعة والمنافســة الشــديدة والتحديات 
الكثيــرة والمعقدة وظهــور الجيل الرابع من 

الثــورة الصناعيــة والتكنولوجيات الحديثة 
والتطورات السريعة التي تشهدها األسواق 
العالمية جعلت من الشــركات والمؤسســات 

والجامعــات والمعاهــد التركيــز بشــكل جــاد 
واألبحــاث  االبتــكار  نحــو  االســتثمار  علــى 
التطويريــة واســتخدام التقنيــات الحديثة؛ 
مــن أجــل تحســين المنتجــات والمخرجــات 
والتكلفة التنافســية؛ لتكون هذه المنتجات 
متطابقــة مــع المواصفــات العالميــة، وبذات 
جــودة عاليــة منافســة فــي الســوق وتلبــي 

احتياجات السوق من مصادر الطاقة.
وتحدث في القمة عدد من كبار الشخصيات 

الشــيخ  بينهــم  مــن  التنفيذييــن  والرؤســاء 
نــواف بــن إبراهيــم، إذ تطرقــوا إلــى العديد 
مــن المواضيع ذات العاقة ومن أهمها بناء 
إســتراتيجيات الطاقة المرنة والمســتدامة، 
تكنولوجيــا  الطاقــة،  اقتصــادات  تحســين 
الطاقــة واالبتكار، أفضل ممارســات الطاقة 
والــدروس المســتفادة، وإدارة الطاقــة مــن 
خــال وضــع السياســات المتخصصــة فــي 

قطاع الطاقة.

“ميوس” من أبرز فعاليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز

43 مليون دينار لصكوك 
السلم قصيرة األجل

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي بأنه 
 ISIN( 215 تمــت تغطية اإلصــدار رقم
BH00058364B9( من صكوك الســلم 
اإلســامية الحكوميــة قصيــرة األجل 
البحريــن  مصــرف  يصدرهــا  التــي 
مملكــة  حكومــة  عــن  نيابــة  المركــزي 

البحرين.
تبلــغ قيمــة اإلصــدار 43 مليــون دينــار 
يومــًا   91 اســتحقاق  لفتــرة  بحرينــي 
 19 إلــى   2019 مــارس   20 فــي  تبــدأ 
المتوقــع  العائــد  2019. ويبلــغ  يونيــو 
لهــذه الصكــوك 3.95 % مقارنة بســعر 
بتاريــخ  الســابق  لإلصــدار   %  4.15
20 فبرايــر 2019، علمــا بأنــه قــد تمت 

تغطية اإلصدار بنسبة 292 %.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - البحرينية للمعاهد

عقــدت الجمعيــة العموميــة للجمعيــة البحرينية لمعاهد التدريب الخاصة اجتماعها يوم الســبت 16 مارس 
2019 فــي دورتهــا الخامســة وذلــك النتخــاب مجلــس إدارة جديــد، حيــث تمــت مناقشــة التقريــر اإلداري 
والمالي للجمعية، اذ عقد االجتماع باشــراف لجنة االنتخابات برئاســة عضو مســتقل ممثل عن الجمعيات 

األهلية.

 وتمخضــت االنتخابــات عــن فــوز 
القــادم  للمجلــس  خمســة أعضــاء 
والذيــن عقــدوا اجتماعهــم األول 
اإلداريــة  المناصــب  توزيــع  وتــم 
للمجلس على النحو التالي: رئيس 
محمــد  نــواف  اإلدارة،  مجلــس 
مجلــس  رئيــس  نائــب  الجشــي، 
إبراهيــم،  الســيد  نجيــب  اإلدارة، 
أمين الســر غالب العريبي، األمين 
المالي سعيد تقي، وعضو مجلس 

اإلدارة عمر المناعي.
تطــرق  فقــد  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
األول  اجتماعــه  فــي  المجلــس 
لعــدة نقــاط لتحديد مســيرة عمل 

القادمــة  الفتــرة  فــي  المجلــس 
ويأتــي علــى رأســها وضــع خطــة 
إســتراتيجية لســير عمــل مجلــس 
تعزيــز  شــأنها  مــن  والتــي  اإلدارة 
دور الجمعيــة كشــريك فعــال فــي 
تنميــة المــوارد البشــرية وبحرنــة 
الوظائف، إضافة إلى تعيين لجان 
مختلفــة للعمل على تســيير العمل 
مــع تفعيــل التواصــل االجتماعــي 
خاصــة باألعضــاء وكافــة المعاهد 
وغيرهــا  البحريــن،  فــي  العاملــة 
مــن المواضيــع التــي تهــم قطــاع 
محــل  ســتكون  والتــي  التدريــب 
دراسة واهتمام من قبل المجلس.

وقعــت شــركة النصــر للســفر والســياحة اتفاقية 
تعــاون مع شــركة فاي بوســنيا تصبــح بموجبها 

وكيا حصريا للناقلة في البحرين.
وقال نائب مدير الشركة سيد طالب الدرازي إن 
شــركته ستكون وكيا حصريا للشركة البوسنية 
في البحرين، حيث سيتم تسيير رحات طيران 

مباشرة من المنامة لسراييفو.
وأكــد أنهــا المــرة األولــى التــي يتــم فيها تســيير 
رحــات مباشــرة علــى هــذا الخــط، متوقعــا أن 
تنطلــق فــي شــهر يونيــو المقبــل بواقــع رحلتين 

أسبوعيا على أن يرتفع العدد مستقبا.
علــى  ســتوفر  المباشــرة  الرحــات  أن  وأوضــح 
المسافرين والســياح عناء الترانزيت، فضا عن 

الحصول على أسعار معتدلة ومناسبة.
وبيــن الدرازي أن الشــركة تمتلك طائرات قادرة 
بالرحلــة  مســافرا   138 نحــو  اســتيعاب  علــى 

الواحدة.
وأضاف “نتأمل أن يرتفع عدد الرحات مستقبا 

لتصبح على مدار العام ويومية”.
وأشــار الــدرازي أن شــركته تســتهدف مــن هــذه 
مــن  والســياح  المســافرين  خدمــة  االتفاقيــة 

البحرين والمنطقة الشرقية بالسعودية.
شــركة  فــي  التنفيــذي  المديــر  أكــد  مــن جهتــه، 
فــاي بوســنيا حارس كلومان أن شــركته تمتلك 
طائــرات من طراز أيربــاص ذات التكلفة القليلة، 
فيما يرتكز عملها في الشرق األوسط وخصوصا 

منطقــة الخليــج العربــي كالبحريــن والســعودية 
والكويت.

وتوقع أن تتوســع الشــركة مستقبا إلى وجهات 
أخرى أوروبية كإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وبين كلومان أن الشركة حديثة، حيث تأسست 
فــي العــام 2016 بتمويــل من مجموعة ســليمان 
ســيتي الســعودي، لكنهــا مســجلة فــي البوســنة 

نواف الجشيكشركة بوسنية بنسبة 100 %.

ــد ــدي ــج ال اإلدارة  لــمــجــلــس  ــاء  ــضـ أعـ  5 ــوز  ــ ف أســـبوعًيا وســـراييفو  المنامـــة  بيـــن  مباشـــرتان  رحلتـــان 
الجيشي رئيسا لجمعية المعاهدالنصر للسياحة وكيال لـ “فالي بوسنيا” بالبحرين

من حفل توقيع االتفاقية 
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المحرر االقتصادي

انقضاء االلتزام القانوني يتم بالوفاء الكامل أو ما يعادله أو اإلبراء أو “الحوالة”. 
وبالحوالــة، يجــوز للدائــن حوالــة دينــه لغيــره، ما لم يمنعــه القانــون أو االتفاق أو 
طبيعــة االلتــزام. وبهــذا، ينتقل االلتزام للشــخص المحال لــه. وإذا لم يرغب أحد 
األطراف في الحوالة، عليه النص صراحة في العقد، هذه نقطة قانونية أساسية 
يجب مراعاتها. وتطبق حوالة “الحق” في نقل الحقوق، وحوالة “الدين” في نقل 
االلتزامــات. وحوالــة الحــق بالمقابل النقــدي، تعتبر بيع، وتطبــق فيها أحكام عقد 
البيــع. ويمكــن تســميتها “بيــع الديــن” ألن المدين ســينقل الفائدة للدائــن الجديد. 
وإذا كانــت نيــة المحيــل “التبرع” لفائدة المحال له، تســرى أحــكام “الهبة” وتطبق 
أحكامها إضافة لقواعد حوالة الحق. بمعني آخر، إذا كانت الحوالة بمقابل فتأخذ 
حكــم “المعاوضــات” وإذا كانــت دون مقابــل فتأخذ حكم التبرعات. ومن شــروط 
صحــة حوالــة الدين، رضاء المحيل والمحال عليه والمحال له، أن يكون المحيل 
مدينــا للمحــال لــه وال يشــترط أن يكــون المحــال عليــه مدينا للمحيــل وأن يكون 
عقد الحوالة كتابة. ومن شروط انعقاد الحوالة، أن تكون منجزه غير معلقة على 
شــرط مائــم أو متعــارف وال مضافــا فيهــا عقــد للمســتقبل، أال يكــون األداء فيها 
مؤجل ألجل مجهول، أال تكون مؤقته بموعد، وأن يكون المحال به دينا معلوما.

وينتقــل الحــق للشــخص المحــال له بــكل صفاته وتوابعــه وتأميناتــه وكل ما هو 
مرتبط وإال كان منقوصا. وفي هذه الحاالت، إذا كانت الحوالة بعوض فا يضمن 
المحيل إال وجود الحق المحال به وقت الحوالة. وإذا كانت الحوالة بغير عوض 
فــا يكــون المحيــل ضامنا حتــى لوجود الحــق، وال يضمن كفاءة المــاءة المالية 
للمديــن إال إذا وجــد اتفــاق خــاص بالضمــان. وتجنبــا للمخاطــر القانونيــة، ننصح 
األطراف بالتأكد من معرفة الضوابط القانونية لتأخذ الحوالة دورها في انقضاء 

االلتزامات وفق إرادة األطراف وأحكام القانون.  

انقضاء االلتزام 
د. عبد القادر ورسمهوالحوالة

الخبير والمستشار القانوني 
AWARSAMA@WARSAMALC.COM 

المنامة - ستاندرد تشارتردالمنامة - جمعية المصارف

أكــد رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة مصــارف 
إنجــازات  أن  يوســف  عدنــان  البحريــن 
البيئــة  لــوال  لتتحقــق  تكــن  لــم  الجمعيــة 
االقتصاديــة والمصرفيــة الداعمة والمحفزة 
أن  نــدرك  “نحــن  وقــال  واإلنجــاز.  للتقــدم 
الصناعــة المصرفيــة فــي البحريــن، وبحكــم 
تســير  ــا،  وعالميًّ ــا  إقليميًّ الرائــدة  مكانتهــا 
بخطــى ســريعة نحــو األمام بقيــادة مصرف 
البحريــن المركزي لكــي تحافظ على معايير 

عملها المهنية العالمية”.
 جــاء ذلــك، لــدى انعقــاد الجمعيــة العمومية 
العادية لـ”المصارف” أمس 18 مارس 2019، 
جــدول  علــى  الجمعيــة  أعضــاء  صــادق  إذ 
تقريــر  علــى  الموافقــة  وجــرت  األعمــال، 
للعــام  الماليــة  والبيانــات  اإلدارة  مجلــس 
اإلدارة  رئيــس مجلــس  2018. واســتعرض 

أبرز اإلنجازات التي حققتها الجمعية خال 
العام 2018، ومن ذلك مواصلة العمل خال 
العام 2018 على بناء شــراكات استراتيجية 

مع الشركاء الرئيسيين.
وأعرب يوسف عن “تطلع الجمعية بكل ثقة 
لعــام 2019، حيــث اقتصــاد البحريــن يســير 
قدمــا نحــو التحســن والتــوازن المالــي، ممــا 
ســوف ينعكــس إيجاًبا على كافــة األصعدة، 

وال ســيما صناعتنــا المصرفيــة التــي تعتبــر 
ا في التنمية المستدامة”. العًبا أساسيًّ

 مــن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشــركة 
بنفــت، عبــد الواحــد الجناحي، عــن ارتياحه 
ألداء جميعــة المصــارف ومجمــل المشــاريع 
والبرامــج والمبــادرات التي تنفذهــا،  مؤكًدا 
أهميــة انضمــام مختلف المؤسســات المالية 

والمصرفية لمظلة الجمعية.

عّين بنك ســتاندرد تشــارترد عبدهللا بوخوة في منصب الرئيس التنفيذي للبنك 
فــي البحريــن. ويعــد بوخــوة أول بحرينــي يشــغل هــذا المنصــب القيــادي منــذ 
تأســيس البنــك فــي 1920 بالبحريــن، حيــث ســيتولى مهامه ابتداًء مــن تاريخ 1 

أبريل 2019. 

ويأتي هذا التعيين بعد أن شغل بوخوة 
مناصب قيادية عدة كان آخرها الرئيس 
تشــارترد  ســتاندرد  لبنــك  التنفيــذي 
قطــر، إضافــة إلــى منصبي رئيــس إدارة 
الشــركات والمؤسســات الماليــة ورئيس 
إدارة األســواق الماليــة لــدى البنــك فــي 
البحرين. كما تبوأ بوخوة ســابقا منصب 
فــي مصــرف  المحفظــات  إدارة  رئيــس 
خبرتــه   وتمتــد  المركــزي،  البحريــن 
العالمية واإلقليمية ألكثر من 22 سنة.  

لســتاندرد  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 

تشــارترد في الشرق األوسط )باستثناء 
دولــة اإلمــارات(، بطــرس كلنــك “يأتــي 
تعييــن بوخوة مواكبا لخطة البنك التي 
تقــوم علــى التركيــز علــى عاقاتنــا مــع 
عمائنــا وتقديم الحلــول المالية، والتي 
الشــك  بمــا  وقيادتــه  لخبرتــه  ســيكون 
فيــه، دور كبيــر في تعزيزها.  يســعدني 
الجديــد  منصبــه  فــي  بوخــوة  تعييــن 
المنصــب  هــذا  يتقلــد  بحرينــي  كأول 
منــذ تأســيس البنــك فــي 1920، حيــث 
إنــه ســاهم بفعاليــة فــي تطوير أنشــطة 

القطــاع المالــي لدينــا في المملكــة “.من 
جانبه، قال بوخوة “يســرني ويشــرفني 
قيــادة هذا البنــك العريق فــي البحرين، 

ونحن بصدد االحتفال بمئوية البنك”.

عدنان يوسف متحدًثا في االجتماع

عبدالله بوخوة

“التقريرين” على  والمصادقة  المصارف”  “عمومية  2019انعقاد  أبريل   1 من  ابتداًء  مهامه  سيتولى  بوخوة 

“ستاندرد تشارترد”: أول رئيس تنفيذي بحرينيبيئة اقتصادية محفزة لإلنجازات
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بدأ صندوق العمل “تمكين” اســتقبال طلبات برنامج “تطوير األعمال” بمرحلته الثانية ضمن اســتراتيجيته للســنوات -2018
2020، حيــث يأتــي ذلــك اســتكماالً للتحســينات الشــاملة التــي يعمــل الصندوق علــى إدخالها علــى خدماتــه وبرامجه بصورة 
مســتمرة. وقــال الرئيــس التنفيــذي لـــ “تمكيــن”، إبراهيــم جناحــي، إن البرنامــج بحلتــه الجديــدة يقــّدم العديــد مــن المميزات 
اإلضافيــة التــي تتماشــى مــع الخصائــص المختلفة للمؤسســات ومراعاة تفــاوت االحتياجات بين المؤسســات فــي المراحل 

التنموية المختلفة، وذلك بالتماشي مع إعادة هيكلة الفريق الداخلي في “تمكين” لتقديم الدعم المناسب لكل مؤسسة . 

 وأكــد جناحــي خــال مؤتمــر صحافــي 
أن هــذه التغييــرات هــي الخطوة األولى 
ضمــن التحســينات الكليــة التــي يجريها 
“تمكيــن” علــى برنامج دعم المؤسســات 
بجزئيــه “تطويــر األعمــال”، و”التدريــب 
ودعــم األجــور” وذلك بهــدف زيادة األثر 
لدعــم الصندوق على تطور المؤسســات 
فــي  مســاهمتها  ومضاعفــة  جهــة  مــن 
أخــرى،  جهــة  مــن  الوطنــي  االقتصــاد 
حيــث مــن المقّرر إعــادة إطــاق برنامج 
التدريــب ودعــم األجــور كخطــوة ثانيــة 
علــى عــدة مراحــل فــي وقت الحــق من 

هذا الشهر . 
 وقــال جناحــي إن “تمكيــن” مــّر بمراحل 
الماضيــة  الســنوات  مــدى  عديــدة علــى 
وتوصلت للخطة االســتراتيجية الرابعة 
التــي تــم التعديــل عليهــا والتركيــز على 
يرّكــز  تمكيــن  أن  مبّيًنــا  كثيــرة،  أمــور 
علــى االحتياجــات الحقيقيــة للقطاعات 
المختلفــة التــي لها تأثير علــى االقتصاد 
جديــدة  آليــات  فــي  وتدخــل  المحلــي 
الوقــت  نفــس  وفــي  والتســارع  للتنــوع 

االستدامة.
مــع  يتواصــل  تمكيــن  أن  وأوضــح   
القطــاع التجــاري والخاص للوصول إلى 
احتياجاتهــم مع المختصين في المجال 
ويتم عقد اجتماعات كل فصل ربعي مع 

الصندوق.

 وأكــد أن تمكين تدعم جميع الســجات 
البحرينية وأن نســبة الشركات المملوكة 
ا ال تتجــاوز  ألجانــب بالكامــل قليلــة جــدًّ
نســبتها 7 %، مــن الذيــن حصلــوا علــى 
الدعــم خال الســنوات األخيرة، ونســبة 
الشركات المملوكة بين بحريني وأجنبي 
أكبــر بقليــل ونســبة الشــركات المملوكــة 
لبحرينييــن هي الغالبية العظمة، مشــيًرا 
تجــاري  ســجل  هنــاك  طالمــا  أنــه  إلــى 
بحرينــي يدعــم االقتصــاد الوطنــي فــإن 

“تمكين” يدعمه.
 وفي سؤال لـ )الباد( حول إعادة الدعم 
للمزارعيــن والصياديــن، أكــد جناحي أن 
العمل جاٍر مع وزارة األشــغال والبلديات 
لمشــروع دعمهم وستظهر نتائجه خال 
أيــام، مشــيًرا إلــى أن كل مــزارع وصيــاد 
يســتطيع  الزراعــة  مــن  ترخيًصــا  يملــك 

ا. الحصول على الدعم حاليًّ
ولكــن  تزيــد  الميزانيــة  أن  وأوضــح 
فــي  تمكيــن  ويركــز  خفيــف،  بشــكل 
الصحيــح  باالتجــاه  الميزانيــة  توجيــه 
كمــا  والمؤسســة،  المواطــن  لخدمــة 
التجــار  لدعــم  الصنــدوق جاهــًدا  يعمــل 

المتعثرين.
 وعــن األمان في التواصــل عبر الكاميرا 
مــع العمــاء، أكد مديــر إدارة المعلومات 
عمــل  مجــرد  الخطــوة  أن  اإللكترونيــة 
تطابــق مــع صــورة العميــل مــع صورتــه 

فــي البطاقــة الذكيــة والتأكــد مــن موقع 
نفســها  البضاعــة  ووصــول  التواجــد 
 60 الــذي ســيقلص العمــل مــن  للموقــع، 

يوًما إلى 30 يوًما كهدف رئيسي.
وعــن حجــم المســتفيدين في الســنوات 
المقبلــة، أكــد مدير إدارة برامــج األفراد، 
األجــور  دعــم  أن  أحمــد،  حســن  علــي 
االحترافيــة  والشــهادات  والتدريــب 
سيســتمر وســيزيد ألن الخريجين اليوم 
االحتياجــات  ذات  للشــهادات  بحاجــة 

االحترافية.
 وقــد اســتحدث “تمكين” مســارات دعم 
الســجات  دعــم  ضمنهــا  مــن  جديــدة 
التــي  المنــح  خــال  مــن  االفتراضيــة 
التــي تتماشــى  الدعــم  تشــمل مجــاالت 
مــع احتياجــات هــذه الفئــة، إضافــة إلى 
دعــم   “K 5” وهــو دعم يتيح للمؤسســات 
التقــدم بطلــب المنــح التــي ال تتجــاوز 5 
آالف دينــار ألغــراض التمويــل المختلفة 
ضمــن مجاالت الدعم الحالية الموجودة 
فــي البرنامــج والبالــغ عددهــا 8 مجاالت 
تقنيــة  والمعــدات،  اآلالت  تشــمل 
المعلومــات واالتصــاالت، إدارة الجــودة، 
الســحابية،  الحوســبة  االستشــارات، 
خدمات المحاسبة والتدقيق، والتسويق 

والهوية التجارية . 
 ويتضمــن البرنامــج بنســخته الجديــدة 
المتقدمــة  الحلــول  مــن  المزيــد  إضافــة 

علــى أربــع مراحــل رئيســة ابتــداء مــن 
التسجيل في البوابة اإللكترونية، حيث 
دون  ــا  إلكترونيًّ الحســاب  تفعيــل  يتــم 

الحاجة لزيارة أحد الفروع . 
 كمــا تــم إجراء تغييــر كلي علــى البوابة 
مــن  المزيــد  وإضافــة  اإللكترونيــة 
تتيــح  التــي  والمميــزات  الخصائــص 
ســهولة فــي االســتخدام وحريــة التنقل 

بين الصفحات المختلفة . 
 إلــى جانــب ربــط األنظمــة مــع الجهــات 
اإللكترونيــة،  الحكومــة  مثــل  الشــريكة 
والســياحة،  والصناعــة  التجــارة  وزارة 
والهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة 
لضمــان ســامة ودقــة العمليــات وتقليل 
المدة الزمنية في اإلجراءات الداخلية . 

 كذلك، تم تطوير إجراءات مرحلة الدفع 
اإللكترونــي، وذلك عبر الحواالت المالية 
اإللكترونيــة عــن طريــق نظــام “فواتيــر” 
بالشراكة مع شبكة البحرين اإللكترونية 
“بنفــت”  الماليــة  للمعامــات  الوطنيــة 
والبنــوك المحليــة وذلــك لضمــان ســداد 
المدفوعات بشــكل أسرع وأكثر أماًنا، إذ 
تهــدف هذه اإلجراءات إلى تقليص مدة 
سداد المدفوعات إلى النصف وذلك بعد 

استيفاء كافة المتطلبات . 

قناة اتصال مباشر

 وأعلن “تمكين” عن طرح خاصية الزيارة 
الميدانيــة االفتراضية، وذلك عبر تطوير 
قنــاة اتصــال مباشــر عــن طريــق الفيديو 
والصــوت، مما يتيح التحقق من اســتام 
المعدات واآلالت دون الحاجة إلى زيارة 

الموقع . 
 وكان “تمكيــن” أعلن مطلع هذا العام عن 
إيقــاف مؤقــت لبرنامج دعم المؤسســات 
األعمــال  تطويــر  برنامــج  يشــمل  الــذي 
وبرنامــج التدريــب ودعم األجــور، وذلك 
بهدف إدخال المزيد من الحلول والمزايا 
التي تتماشــى مــع توجهاته في دعم نمو 
مــن  البحريــن  فــي  المؤسســات  وتطــور 
خــال الخدمات وباقات الدعم المتخلفة 

ضمن البرنامج.
ومــن ضمــن المميــزات الجديــدة لبرنامج 
دعم المؤسســات برنامــج تطوير األعمال 
وتبســيط  اإللكترونيــة  البوابــة  تطويــر 
عــن  الحســاب  تفعيــل  الطلــب،  اســتمارة 
طريــق الفيديو دون الحاجــة لزيارة أحد 
العمــاء، إطــاق  فــروع تمكيــن لخدمــة 
مســار “دعــم  K 5” الذي يقدم للمؤسســات 
منح تمويلية تصل إلى 5 آالف دينار، دعم 
“ســجلي”  االفتراضيــة  الســجات  مســار 

بمنــح تصــل إلــى 5 آالف دينــار، تدشــين 
آليــة الدفــع اإللكترونــي عن طريــق نظام 
“فواتيــر” بالشــراكة مــع شــبكة البحريــن 
اإللكترونيــة الوطنيــة للمعامــات المالية 
“بنفــت”، واســتحداث الزيــارة الميدانيــة 
االفتراضية عن طريق مكالمات الفيديو، 
وذلــك فــي مرحلــة المتابعــة للتحقــق من 
إتمــام  قبــل  والمعــدات  اآلليــات  وصــول 

المدفوعات.

 برنامج التدريب ودعم األجور

   ســاهم برنامــج التدريــب ودعــم األجــور 
تقديــم  فــي   2016 فــي  إطاقــه  ومنــذ 

الدعم إلى:
 أكثر من 4500 مؤسسة في البحرين من   
خال الدعم المقدم في الفئات المختلفة 
للبرنامــج، دعــم أجــور أكثــر مــن 12 ألــف 
موظــف بحريني، زيادة األجور ألكثر من 
6500 موظــف بحرينــي، وتدريــب ألكثــر 

 من 18.7 ألف موظف بحريني.
والتدريــب  المحلــي،  التدريــب  ودعــم 
مــن  االســتفادة  يمكــن  كمــا  الخارجــي، 
قائمــة  ضمــن  المدرجــة  الشــهادات 
برنامجي المهارات األساسية والشهادات 

االحترافية.  

“تمكين” يستقبل طلبات “تطوير األعمال” مجدًدا
ــة ــدراس ــن” قــيــد ال ــادي ــي ــص ــن وال ــي ــزارع ــم ــم “ال ــة... ودعـ ــي ــرون ــت ــك ــوابــة اإلل ــب تــطــويــر ال

المؤتمر الصحافي إلعادة إطالق برامج دعم المؤسسات إبراهيم جناحي

فتح  مجلس المناقصات والمزايدات  في جلسة أمس عطاءين 
لمناقصتيــن تابعتين لجهتين حكوميتين، حيث ُعلق أحدهما. 
وبلــغ مجمــوع أقل العطاءات نحو 314.1 ألف دينار. وأظهرت 
أحــدث بيانــات نشــرت علــى موقــع المجلــس أمــس مناقصــة 
لشركة طيران الخليج؛ لتوفير خدمات الشحن واللوجستيات 
لســباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج “الفورموال وان 
2019” تقــدم إليهــا عطاء وحيد لشــركة أجيلتي بحرين بقيمة 

75 ألف دينار.
والمناقصــة تتمثــل فــي تعييــن وكيــل شــحن لحلبــة البحريــن 
الدوليــة لجائــزة البحريــن الكبــرى لطيــران الخليــج 2018، إذ 

يقــوم وكيــل الشــحن المعّين بتخليــص ونقل البضائــع والمواد 
والسيارات للفرق المشاركة بسباق الفورما وان 2019.

مــن جهتهــا، طرحــت شــركة نفــط البحريــن )بابكــو( مناقصــة 
محموليــن  أوتوماتيكييــن  جهازيــن  وصيانــة  لتشــغيل 
إلكترونيين؛ ألخذ العينات تقدم إليها عطاء وحيد بقيمة 636 
ألــف دوالر )مــا يعــادل نحــو 239.1 ألــف دينــار(، وتــم تعليقــه.
هذه المناقصة لمدة خمس ســنوات؛ لتشــغيل وصيانة جهازين 
أوتوماتيكييــن محمولين الكترونيين ألخذ العينات، والذي تم 
Autocontrol Technol�  تصميمه وتصنيعه من جانب شــركة

ogies Azzano S. paolo )BG( في إيطاليا.

يوميــه  فــي   2019 الهندســية  المهــن  معــرض  اســتحوذ 
األول والثانــي علــى اهتمــام أكثــر مــن ألف طالــب وطالبة 
مــن مختلــف مــدارس البحريــن الحكوميــة والخاصــة، إذ 
اســتقبلت جمعيــة المهندســين البحرينيــة الجهــة المنظمة 
للمعــرض نحو 35 مدرســة في فتــرة انطاق المعرض يوم 

األحد 17 مارس وحتى اإلثنين 18 من الشهر ذاته.
وقــد أنــاب وزير التربيــة والتعليــم ماجد النعيمــي الوكيل 
المساعد للموارد المالية والخدمات خالد الغريب؛ الفتتاح 

المعرض بنسخته الثامنة.
وفي الشأن ذاته، قالت سلوى باصرة من جامعة البحرين 
قســم الهندســة الكهربائية واإللكترونية “إن هذا النوع من 

المعارض يحمل رســالة مهمة جدا الســيما وأنه يســتهدف 
شــريحة مهمة من المجتمع، وهي فئة الشــباب وبالتحديد 
فئة طلبة المدارس الثانوية الذين يعدون جيل المستقبل 
وبناة الوطن، مؤكدة أن هذه الفئة بحاجة ماســة في هذا 
العمــر، وهــم مقبلــون علــى رســم خططهــم المســتقبلية”. 
ونوهــت باصــرة بأن المعرض اســتطاع أن يزيــل الضبابية 
فــي مفهــوم دراســة الهندســة، ويعطــي صــورة واضحــة 
وكيفيــة  الهندســية،  التخصصــات  عــن  تمامــا  ومفهومــة 
المجــال  هــذا  فــي  الدراســي  والتفــوق  الصعــاب  معالجــة 
الوظيفيــة  والفــرص  العمــل  ســوق  ومتطلبــات  الحيــوي 

لخريجي الهندسة.

“المهن الهندسية” يستقطب 35 مدرسة75 ألف دينار خدمات لوجستية للفورموال 1
الجفير - المهندسين البحرينية

زينب العكري من السنابس | تصوير: رسول الحجيري

أمل الحامد

1 - 12  شهًرا: 70 % من الحد األدنى لألجور )حسب المؤهل األكاديمي للموظف «

13 - 18 شهًرا: 50 % من الحد األدنى لألجور )حسب المؤهل األكاديمي للموظف( «

دعم األجور للباحثين عن عمل المسجلين بوزارة العمل

1 - 12 شهًرا: 50 % من الحد األدنى لألجور )حسب المؤهل األكاديمي للموظف(  «

13 - 18 شهًرا: 30 % من الحد األدنى لألجور )حسب المؤهل األكاديمي للموظف( «

دعم األجور لحديثي التخرج

دعم زيادة األجور المقدم من تمكين هو عبارة عن نسبة مئوية من الزيادة المطلوبة. فهو يعتمد  «
على أجر الموظف. 

دعم زيادة األجور

من 1000 دينار وأقل = 100 % من قيمة الدعم  «

أكثر من 1000 إلى 2000 دينار = 50 % من قيمة الدعم  «

أكثر من 2000 إلى 3000 دينار = 25 % من قيمة الدعم  «

   يذكر أن دعم “تمكين” ساهم في تعزيز نمو القطاع الخاص ومؤسساته من خالل دعم نسبة  «
التأمين ضد التعطل لمؤسسات القطاع الخاص، والبالغة 1 %، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم منذ 

العام 2007 حتى 2018 ما يقرب من 165 مليون دينار.

النسب المئوية للدعم لكل حدود المستويات )250 ديناًرا كحد أقصى(
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة المكتشف للوساطة التجارية ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 90662

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة مغسلة ال شريف ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 20742

بناء على قرار الشركاء في شركة المكتشف للوساطة التجارية ذ.م.م المسجلة
بموجب القيد رقم 90662، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/  حسين صالح 

حسين عبدهللا محمد مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: السيد/ حسين صالح حسين عبدهللا محمد

رقم الموبايل: 39696506 )973+(
melabahrain@yahoo.com :البريد االلكتروني

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة إيمك���ور للمق���اوالت ذ.م.م  المس���جلة بموجب 
القيد رقم 109181، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/  س���رفا لكشمي راو 

فيالموري مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي:

رقم الموبايل: 39660750)973+( - 77193667 )973+(
sarvavelamuri@gmail.com :البريد االلكتروني

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة مغس���لة ال ش���ريف ذ.م.م  المس���جلة بموجب 
القيد رقم 20742، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين السيد/  جاسم حسن يوسف 

عبدالعال مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: السيد/ جاسم حسن يوسف عبدالعال

رقم الموبايل: 39605262 )973+(
jassim.abdulaal@bh.gt.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

شركة إيمكور للمقاوالت ذ.م.م 

القيد: 109181 

 تاريخ: 17/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

اعالن رقم 000 لسنة 2019
بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى 

شركة ذات مسئولية محدودة 

القيد: 104546 

 تاريخ: 17/3/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن رقم )1111( لسنة 2018

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى 
شركة تضامن 

القيد: 101004 

 تاريخ: 12/9/2018

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  إليه 
إليها مالك شركة سيام للعقارات ش.ش.و لمالكها نعمان اودن ممتاج 
اودن  المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 104546 طالبا تحويل الش���كل   
القانوني للشركة المذكوة إلى شركة ذات مسؤلية محدودة برأسمال 

وقدره عشرة االف دينار بحريني )BD 10٫000 (، بين لكل من :
1. عباس علي نافع محمد حمادي

NOMAN UDDIN MAMATAJ UDDIN .2
MAHEDI UDDIN NOMAN UDDIN .3

SHAHANRA NOMAN NOMAN UDDIN .4

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  إليه 
إليها شركة بوابة زهرة برلين للمشاريع ش.ش.و لمالكتها زهرة حسن 
ابراهيم المس���جلة بموجب القيد رقم 101004 طالبا تحويل الش���كل   
القانون���ي للش���ركة المذكوة إلى ش���ركةتضامن برأس���مال وقدره 100 

مائة دينار، بين لكل من :
1. زهره حسن ابراهيم سلمان

2. نجيب عبدهللا علي ابراهيم سلمان

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
الس���ادة اصحاب شركة أس���طورة كافيه ش.ش.و لمالكها السيد ناصر مهدي جواد 
علوي ، المس���جلة بموجب القيد رقم 123290، طالبين تغيير االس���م التجاري من  
ش���ركة أس���طورة كافيه ش.ش.و لمالكها الس���يد ناصر مهدي جواد علوي إلى زوم 

اليت كافيه ومطعم ش.ش.و
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )21101( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة أسطورة كافيه 
ش.ش.و لمالكها السيد ناصر مهدي جواد علوي

القيد: 123290 

 تاريخ: 17/3/2019

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها اقبال 
ش���رف الدين ش���يخ بأعتباره المصفي القانوني ل� االيد انفوس���يس ش.ش.و يمكلها 
اقبال ش���رف الدين ش���يخ، المس���جلة كش���ركة الش���خص الواحد بموجب القيد رقم 
103342، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 
الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
االيد انفوسيس ش.ش.و 

يمكلها اقبال شرف الدين شيخ 

القيد: 103342 

 تاريخ: 18/3/2019
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  38344464 

قريًبا جًدا
السعر ا�قل في

فرصـة للمطورين 
العقاريين و المستثمرين

Broker's license No. 3 | Property Manager's license No. 23

مركز اإلتصاالت ورعاية الزبائن:  
هاتف: 17564400 - فاكس: 17564440

خط ساخن الستقبال املقترحات و الشكاوى -  

يعمل على مدار الساعة - 17582958

قسائم متعددة التصانيف والمساحات : 
تجارية , استثمارية , سكنية , مشاريع خاصة 

الوثائق 
جاهزة

جميع شوارع
 المخطط 
مرصوفة

كافة الخدمات

متوفرة من

كهرباء وماء

بجانب ديار المحـرق و جزر أمواج  الموقع .. 

سهولة استخراج إجازة البناء

قريًبا جًدا
حسيـن علـــــي: 39442411 المحرق

أحمــد ثامـــــــر: 36799711
عباس علــــــــي: 36600656 
علي ضيــــــــف: 36700722
جعفر النكــــال : 36779771
أحمد سلمــــان : 36744700 
د.محمـــــــــــد: 39752929
صادق الشاخـوري: 36026222
علــي أمراللـــــه: 36026333

لالستفسار والتواصل ,, 

18/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2019 -37969( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: سهيل الرحمن فضل الرحمن محمد شفيع تاج الدين

االسم التجاري الحالي: كراج دار الريان
االسم التجاري الجديد: دار الريان للمقاوالت

قيد رقم: 95212-5

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة مصنع األلبان الحديثة )ألبان بدر( فرع لشركة أجنبية ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 107255-1

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة مصنع األلبان الحديثة )ألبان بدر( فرع لش���ركة 
أجنبية ذ.م.م  المس���جلة بموجب القيد رقم 1-107255، بتصفية الش���ركة اختياريا 

وتعيين السيد/ فاطمة عبدهللا محمد جاسم  مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 38888682 )973+(
leored786@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة -ادارة التسجيل
اعالن رقم )37574( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد إلى 
شركة ذات مسئولية محدودة 

القيد: 119932 

 تاريخ: 17/3/2019

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  إليه 
إليه���ا مالك ش���ركة نبراس ال���رواد للمق���اوالت ش.ش.و لمالكتها رش���ا 
بنت عبدالمنعم العنيزي  المس���جلة بموجب القيد رقم 119932 طالبا 
تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكوة إلى ش���ركة ذات مس���ؤلية 
مح���دودة برأس���مال وق���دره1٫000.00دب )ال���ف دين���ار بحريني(، بين 

لكل من :
1. رشا بنت عبدالمنعم بن عبدالعزيز العنيزي

2. محمد بشير محمد حجازي

11/3/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -33951( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم  إلينا السادة احمد محسن مكي الحلواجي الرقم الشخصي 740900706 
بتحوي���ل المح���ل التج���اري التال���ي: إل���ى الس���ادة/ فيص���ل عبدالرحم���ن عيس���ى 

عبدالرحمن الشنو الرقم الشخصي 860805328 
فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما 

من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم القيد
17837-3

17837-7

االسم التجاري

خباز الشاطر

عبدالهادي الحلواجي
لصيانة المباني

نوع النشاط 

خباز شعبي

انشطة متكاملة لدعم المرافق 
)اليشمل الحراسة واالنشطة االمنية(

العنوان 

شقة0، مبنى 633، طريق 329، 
مجمع 302، المنامة

شقة0، مبنى 641، طريق 
5219، مجمع 552، البديع
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روحاني يتوعد 
أميركا: سنقاضيكم

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
االثنين، إن العقوبات األميركية على 

بالده “جرائم ضد اإلنسانية”، وإن 
طهران ستقيم دعوى قانونية ضد 

مسؤولين أميركيين؛ بسبب العقوبات 
المفروضة على إيران.

وقال روحاني بختام مجلس الوزراء 
“على دائرة الشؤون القضائية في 

الرئاسة ووزيري العدل والخارجية 
التحضير لتحرك قضائي ضد كل 

المتورطين في الواليات المتحدة 
في اإلعداد للعقوبات وتنفيذها”. 
وأضاف أن العقوبات أثرت على 
قيمة الريال اإليراني، وفاقمت 

التضخم.

الشــرطة تعتقــل منفــذ اعتــداء أوتريخــت من أصــل تركي

قتلى وجرحى بإطالق نار عشوائي في هولندا

ألقت الشــرطة الهولندية، مســاء االثنين، القبض على المشــتبه بتنفيذه إطالق النار داخل محطة نقل “للترام” في مدينة أوتريخت أودى بحياة 3 أشــخاص. وقال 
رئيس عمليات الشــرطة بوســط هولندا، روب فان بري، في مؤتمر صحافي مشــترك مع رئيس بلدية أوتريخت، إنه تم القبض على المشــتبه به الرئيســي، وهو تركي 

األصل ويدعى، غوكمن تانيس”. 

وأفــادت “رويترز” نقــال عن محطة “إن.
بلديــة  رئيــس  أن  الهولنديــة  أو.إس” 
أوتريخــت أعلــن أن 3 أشــخاص قتلــوا 
إطــالق  بحــادث  آخــرون   9 وأصيــب 
النــار في ترام بمدينة أوتريخت وســط 

البالد.
وكان رئيــس الــوزراء الهولنــدي، مــارك 
روتييه، رجح وجود دافع إرهابي وراء 

حادث إطالق النار في أوتريخت.
وكانــت الشــرطة الهولنديــة قــد حذرت 
مــن رجل تركــي المولد، عمــره 37 عاما 
بــه  مشــتبه  تانيــس  غوكمــن  ويدعــى 
فــي االعتــداء، وعرضــت صــورة له من 

كاميرا الترام.
وكتبت الشــرطة على تويتــر “التحقيق 
يشــمل وجــود دافــع إرهابــي محتمــل”، 
مكافحــة  جهــاز  رئيــس  كتــب  فيمــا 
بيتر-جــاب  الهولنــدي  اإلرهــاب 

يجــري  أنــه  تويتــر  علــى  البيرســبرغ 
“مشــاورات أزمــة”، مضيفــا أن “الدافــع 
اإلرهابــي غيــر مســتبعد.. والمعلومــات 

لم تكتمل بعد”.
وقــال قائد مكافحة اإلرهــاب الهولندي 
إن إطــالق النــار حــدث فــي أكثــر مــن 

موقع”.
وقالــت الشــرطة الهولنديــة فــي وقــت 
ســابق، إن المســلح الذي فتح النار على 
التــرام فــي مدينــة أوتريخــت، ال يــزال 
طليقا، و يتم البحث عنه بكل الوســائل 

الممكنة.
وتحدثــت الشــرطة عــن مســلح واحــد، 
لــم تســتبعد وجــود مســلحين  أنهــا  إال 
آخرين، بحســب ما نقلت وكالة “إيه أن 

بي” الهولندية لألنباء عن الشرطة.
وعــززت قــوات األمــن إجراءاتهــا عنــد 
مــا  وفــق  الهــاي،  فــي  الحكومــة  مقــر 

أفادت اإلذاعة الهولندية.
هــذا وتــم وقــف حركــة النقل العــام في 

كافة أنحاء مدينة أوتريخت.
وقررت الســلطات الهولندية وجمعيات 
إسالمية إغالق المساجد في أوتريخت 

احترازيا.
هــذا وعــززت قــوات األمــن الهولنديــة، 
المطــارات  فــي  األمنيــة  اإلجــراءات 

والمواقع العامة الحيوية.
فــي  المــدارس  مــن  الشــرطة  وطلبــت 

أوتريخت إغالق أبوابها.
وأضافت الشرطة أن السلطات طوقت 
بوســط  للتــرام  محطــة  فــي  ميدانــا 
المدينــة، وانتشــرت خدمــات الطــوارئ 
في المكان، وأفادت بتحليق مروحيات 
فوق موقع إطالق النار في أوتريخت.

أوتريخــت  ســكان  الشــرطة  وطالبــت 
بإفساح المجال أمام طواقم اإلسعاف.

عــن  هولنديــة  إعــالم  وســائل  ونقلــت 
شــهود عيان أن المشــتبه به في حادثة 

أوتريخت فتح النار عشوائيا.

عائلة المهاجم تكشف دوافع 
االعتداء

مدينــة  هجــوم  لمنفــذ  أقــارب  قــال 
أوتريخت، إن غوكمن تانيش استهدف 
أحــد أقاربه “ألســباب عائلية”، ثم أطلق 
النــار علــى آخريــن تدخلــوا للمســاعدة، 
نقلــت مواقــع إخباريــة  وذلــك حســبما 

بريطانية عن وسائل إعالم تركية.

وكانت مصادر هولندية متعددة  «
قد أشارت إلى أن تانيش كان قد 

عرض على المحكمة في الرابع من 
مارس بتهمة االغتصاب، حيث 

اعتدى على سيدة جنسيا مرات 
عدة وهددها بحرق منزلها.

أمستردام - وكاالت

طهران - أ ف ب

الشرطة في موقع االعتداء وفي اإلطار صورة منفذ الهجوم غوكمان تانيش

موسكو ـ أ ف بواشنطن - أ ف بالجزائر - أ ف ب

صــرح رئيــس أركان الجيــش الجزائــري الفريــق أحمــد قايــد صالــح للتلفزيــون 
الرسمي أمس االثنين أن الجيش يجب أن يكون مسؤوال عن إيجاد حل لألزمة 

السياسية التي تشهدها البالد، مؤكدا أن الجيش سيظل حصنا منيعا للبالد.

وكانــت وكالــة األنبــاء الجزائريــة قد ذكرت 
األحــد أن رئيس الوزراء المعين حديثا نور 
الدين بدوي بدأ محادثات لتشكيل حكومة 
جديدة. ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول 
قولــه إن الهــدف هــو التوصــل إلى تشــكيل 

“حكومة منفتحة بشكل واسع”.
ونقلــت الوكالــة عــن مصــدر مســؤول قولــه 
“كفــاءات  ســتضم  الجديــدة  الحكومــة  إن 
سياســي  انتمــاء  دون  أو  بانتمــاء  وطنيــة 

وستعكس بشــكل معتبر الخصوصيات 
الديمغرافية للمجتمع الجزائري”.
الـــوزراء  رئيس  دعــا  مــن جانبه، 

لحزب  العام  واألمين  السابق 
ــع الـــوطـــنـــي  ــمــ ــتــــجــ ــ ال
أحمد  الــديــمــقــراطــي 
ــى، إلـــــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ أويـ

للمطالب  “االستجابة”  و  “التنازالت”  قبول 
لبقاء  الــرافــضــيــن  للمتظاهرين  السلمية 
الحكم  في  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس 
كما جــاء في  الــرابــعــة،  انتهاء واليــتــه  بعد 

رسالة نشرها الحزب أمس االثنين.
مــن جانــب آخر، رفضــت 13 نقابة جزائرية 
الــوزراء  رئيــس  مســاعي  دعــم  مســتقلة 
المعيــن حديثــا نــور الديــن بــدوي لتشــكيل 
تهدئــة  علــى  تســاعد  أن  يأمــل  حكومــة 
المحتجين الرافضين لتمديد عهدة والية 
بوتفليقــة الرابعة وتأجيــل االنتخابات 
الرئاســية التــي كانــت مقــررة في 18 

أبريل المقبل.
إنهــم  نقابــات  رؤســاء  وقــال 
رفضــوا الدخــول فــي حوار 
عندما تواصل بدوي معهم.

تعرض الديمقراطي جو بايدن، الذي لم يصبح بعد مرشحا رسميا لالنتخابات 
الرئاســية المقبلــة، النتقادات ســاخرة أمس اإلثنين مــن الرئيس دونالد ترامب 

المصر على الفوز بوالية ثانية.

وانتهــز ترامب هفــوة جديدة ارتكبها نائب 
الرئيــس الســابق بــارك أوبامــا؛ ليســخر من 
الرجــل الــذي يمكــن أن ينضــم قريبــا إلــى 
15 ديمقراطيــا يرغــب كل منهم في تمثيل 

حزبه في انتخابات نوفمبر 2020.
وغــرد ترامب على تويتر بقوله “جو بايدن 
ورط نفســه نهاية األســبوع حين عجز عن 
نطــق جملة بســيطة بشــكل صحيح بشــأن 

قراره الترشح لالنتخابات الرئاسية”.
وأضاف “عليكم أن تعتادوا، شــخص 

إضافي بمعدل ذكاء ضعيف”.
وتلعثــم الديمقراطي )76 عاما(، 

يلمــح  الــذي 
أســابيع  منــذ 

إلى أنه سيدخل 
الرئاســي،  الســباق 

خالل عشاء السبت في والية ديالوير.
جميــع  بيــن  تقدميــة  األكثــر  “أنــا  وقــال 
المرشــحين” للرئاســة، قبل أن يتدارك “بين 

كل الذين سيصبحون مرشحين...”.
وليســت المــرة األولــى التــي يدخــل فيهــا 
الرجالن في مشــادة. وكان بايدن قد أعلن 
خــالل الحملــة االنتخابية للعــام 2016، أنه 
كان يــود لــو تمكــن مــن تصفية حســابه مع 
ترامــب. وقــال فــي حينــه “كنــت أرغــب لو 
أننــا مــا زلنا فــي الثانوية، لــكان بإمكاني 
التعــارك معــه خلف الصالــة الرياضية”، 
مــن  مباشــر  فعــل  رد  أثــار  مــا 
بايــدن  اتهــم  الــذي  ترامــب 
بـــ “اداء دور الرجــل القــوي” 
خلــف  يكــون  حيــن  فقــط 

الميكروفون.

وقع الرئيس الروسي فالديمير بوتين أمس االثنين قانونين يسمح أحدهما للسلطات 
بحظــر أو فــرض غرامــات علــى وســائل اإلعــالم اإللكترونيــة التــي تتهــم ببــث “أخبار 

كاذبة”، فيما يعاقب قانون آخر “إهانة رموز الدولة”.

ويأتي النشــر الرســمي لهذين القانونين اللذين 
أقرهمــا النــواب بدايــة مارس رغــم اعتراضات 
المدافعين عن حقوق اإلنســان الذين يخشون 
خطــر الرقابــة وتهديــد حريــة التعبيــر. وينص 
القانــون األول علــى معاقبــة “اإلخبــار الكاذبــة 
ذات الداللة االجتماعية والتي تنشــر على أنها 
أخبــار صحيحــة”، مــا يشــكل “تهديــدا لألمــن” 

العام وقد يؤدي إلى “اضطرابات كبيرة”.
يحــددوا  أن  العاميــن  المدعيــن  إلــى  ويعــود 

مــا يشــكل “خبــرا كاذبــا” ويمنحــوا شــرطة 
وســائل اإلعــالم الروســية ســلطة شــطب 

هــذا الخبــر تحت طائلــة وقف عمل 
أيضــا  القانــون  ويلحــظ  ناشــره. 

غرامــة قــد تصــل إلــى مليــون 
ونصــف مليون روبل )20 ألفا 

و500 يورو(.

ويعاقــب القانــون الثانــي “إهانة رمــوز الدولة” 
ويتيح لشــرطة وســائل اإلعالم وقف الوسائل 
التــي تظهر “عدم احترام” للســلطات. ويتزامن 
روســيا  احتفــال  مــع  القانونيــن  هذيــن  نشــر 
بالذكرى الســنوية الخامســة لضم شــبه جزيرة 
المجتمــع  بهــا  نــدد  والتــي  األوكرانيــة  القــرم 

الدولي.
األعــوام  فــي  الروســية  الســلطات  وواصلــت 
اإلنترنــت  علــى  الضغــط  تكثيــف  األخيــرة 
المواقــع  علــى  وخصوصــا  الروســي، 
إلــى  إضافــة  بالمعارضيــن،  المرتبطــة 
ترفــض  التــي  االجتماعيــة  المواقــع 
التعــاون معها.  إلى ذلك، يناقش 
النواب الروس مشروع قانون 
“إنترنــت  إنشــاء  يلحــظ 

سيادي”.

بوتين يحظر إهانة رموز الدولة واألخبار الكاذبةترامب يسخر من “معدل ذكاء” جو بايدنالجيش الجزائري سيظل حصنا منيعا للبالد
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ولغتون ـ رويترز

أعلنــت عائلة الحاخام المســتوطن أحاد 
أمــس  توفــي،  أنــه  عامــا(   47( إيتنغــر 
االثنين، غــداة إصابته بجروح “خطيرة” 
فــي هجــوم نفــذه فلســطيني، وأدى إلى 
مقتــل جنــدي وإصابــة آخر، عنــد مفترق 
الغربيــة  بالضفــة  أرييــل  مســتوطنة 
اإلســرائيلي،  الجيــش  وأعلــن  المحتلــة. 
األحد، أن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب 
جنــدي آخر ومســتوطن بجروح خطيرة 

في هجوم نفذه فلســطيني بسالح ناري 
وســالح أبيــض عنــد مفتــرق مســتوطنة 
أرييــل، بالقــرب مــن مدينــة نابلــس فــي 

الضفة الغربية المحتلة.
وتعليقــا علــى ذلك، قــال رئيــس الوزراء 
اإلســرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم 
أن  إلــى  مشــيرا  عــدة،  مهاجميــن  نفــذه 

“قوات األمن تطارد المهاجمين”.

نيوزيلنــدا  وزراء  رئيســة  أعلنــت 
أن  االثنيــن  أمــس  أرديــرن  جاســيندا 
أشــد  قيــود  فــرض  قــررت  حكومتهــا 
مجــزرة  بعــد  الســالح  حيــازة  علــى 
المســجدين التي هــزت البالد الجمعة 

الماضي.
وقالت خــالل مؤتمر صحافي “أعتزم 
تقديــم المزيد مــن التفاصيل عن هذه 
القــرارات لوســائل اإلعــالم والجمهور 
لمجلــس  الجديــد  االجتمــاع  قبــل 

الوزراء االثنين المقبل”.
وكانــت أرديرن قد تعهدت خالل مؤتمر 
أعقــاب  فــي  الجمعــة  يــوم  صحافــي 
الهجــوم اإلرهابــي على مســجدي مدينة 
كرايــس تشــيرش الــذي خلــف 50 قتيــال 
القوانيــن  وعشــرات الجرحــى، بتعديــل 
البــالد،  فــي  الســالح  بحيــازة  الخاصــة 
الفتــة إلــى أن 5 قطع ســالح نصــف آلية 
اســتخدمت أثناء الهجوم، وأن المهاجم 
كان حاصال على رخصة لحمل السالح.

وفاة حاخام مستوطن بعد إصابته بنيران فلسطيني

نيوزيلندا بصدد تشديد قيود حيازة السالح

عواصم ـ وكاالت غزة ـ وكاالت

قررت ميليشيات الحوثي اإليرانية في اليمن، 
رئيــس  الحوثــي  علــي  محمــد  القيــادي  ضــم 
“اللجــان الثوريــة” إلــى عضويــة مــا يســمى بـــ 

“المجلس السياسي األعلى”.
وفي حين تقول قيادة التمرد إن الخطوة تأتي 
في إطار “توجه توحيد القرار” بين ما يسمونه 
“اللجــان الثوريــة” و “المجلس السياســي”، فإن 
مصــادر سياســية تؤكــد أنهــا تندرج في ســياق 
ميليشــيات  أجنحــة  داخــل  الجــاري  الصــراع 
الحوثــي االنقــالب. واعتبــرت بعــض المصــادر 
أن الحوثي إلى المجلس السياســي ربما تكون 
رئاســة  مــن  المشــاط  مهــدي  إلزاحــة  مقدمــة 
المجلــس وإحــالل األول مكانــه، وبالتالــي حل 
“اللجــان الثورية” التي ظلت ُتمارس ســلطاتها، 

بعد تشكيل “المجلس السياسي”.
وتفاقــم الصــراع بين األجنحــة الحوثية أخيرا 
بعــد توقيــع اتفــاق الســويد، فقــد اعتبــر جنــاح 
محمــد علــي الحوثــي أن االتفــاق يعتبــر تنازالً 
قدمته الجماعة وهو ما يفسر رفض مليشيات 

الحوثي تنفيذه.

تفخيخ المالحة

قــال المتحــدث باســم الجيــش اليمنــي العميــد 
إيرانييــن  خبــراء  إن  االثنيــن،  مجلــي،  عبــده 
يتولون تدريب عناصر من ميليشيات الحوثي 
بمحافظــة  اللحيــة  منطقــة  فــي  االنقالبيــة 

الحديــدة غــرب البالد، على اســتهداف الســفن 
وتفخيخ خطوط المالحة الدولية.

وقــال إن “لدينــا معلومــات عــن وجــود خبــراء 
عمليــات  علــى  الحوثييــن  يدربــون  إيرانييــن 
االســتهداف والتفخيــخ مــن خــالل عــدد مــن 
الدفــع علــى ســاحل  البحريــة ذاتيــة  الــزوارق 

مديرية اللحية شمال الحديدة”.

غــزة،  قطــاع  فــي  غاضبــون  ســكان  واصــل 
احتجاجــات علــى تــردي األوضاع المعيشــية، 
فيمــا ســارعت حماس إلــى اعتقال النشــطاء، 
جيــاع  “ثــورة  انــدالع  مــن  مخــاوف  وســط 
عارمة”، وسط تساؤالت بشأن مصير األموال 

التي تحولها قطر إلى الحركة.
وذكــرت منظمات حقوقيــة، أن الفرق األمنية 
عشــرات  اعتقلــت  حمــاس  لحركــة  التابعــة 
المحتجيــن والعامليــن فــي منظمــات حقــوق 
اإلنســان خــالل األيــام األخيــرة، فــي محاولــة 

إلخماد الغضب المستعر.
وبنبــرة متأثــرة فــي فيديــو بموقــع “تويتــر”، 
اعتبــرت امــرأة محتجــة فــي قطــاع غــزة أن 
“12 عامــا صــودرت من أعمار الشــاب الغزاوي 
دون جــدوى”، وأضافــت أن “النــاس البســطاء 
الوقــت  فــي  الخبــز،  لقمــة  وراء  يركضــون 
وأبناؤهــم  حمــاس  قــادة  فيــه  ينعــم  الــذي 

باالمتيازات”.
خرجــت  التــي  االحتجاجــات  غمــرة  وفــي 

بمناطــق عدة، مثل مدينتي خان يونس ودير 
البلــح، قام شــاب يائس فــي الثانية والثالثين 
مــن العمــر بإضــرام النــار فــي نفســه. ويشــكو 
سكان قطاع غزة الذي يقارب عددهم مليوني 
نســمة، ســوء األوضــاع االقتصاديــة وضعفــا 
مهوال فــي الخدمــات االجتماعيــة الضرورية، 

ويقولون إن حركة حماس منشــغلة بأجندتها 
البعيــدة عن همــوم المواطنين. ويرى القيادي 
مــا  أن  الحورانــي،  محمــد  فتــح  حركــة  فــي 
يحصل بغزة في الوقت الحالي، يشكل “ثورة 
جيــاع ألنــاس يعانون وضعا صعبــا للغاية منذ 

سيطرة حماس على القطاع قبل 12 عاما”.

محمد علي الحوثي
“حماس” فرقت بعنف تظاهرات أكبر نظمت الخميس في عدد من أجزاء غزة

توقيع اتفاق السويد فاقم الخالفات على رئاسة المجلس السياسي تردي األوضاع المعيشية وتساؤالت بشأن أموال قطر لحماس
صراع األجنحة الحوثية ينذر بمواجهة نذر “ثورة جياع عارمة” في غزة
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لم يكن يوم 28 كانون األول 2017، يوما عاديا بالنسبة لنظام الفاشية الدينية 
الحاكمة في إيران، فقد كان أكبر زلزال سياســي ـ فكري واجهه منذ تأسيســه، 
حيث كان مخاض التفاعل واالنسجام النوعي بين طموحات وتطلعات الشعب 
اإليرانــي للحريــة والديمقراطيــة والتغيير وبيــن النضال الــدؤوب والمتواصل 
الحازم للمقاومة اإليرانية، السيما طليعتها الثورية الرئيسية منظمة مجاهدي 
خلــق، انتفاضــة 28 كانــون األول 2017 أجبــرت النظــام علــى إعــادة النظــر في 
كل حســاباته وأمــوره خصوصــا بعــد فشــله الكبيــر في إخمــاد هــذه االنتفاضة 
كمــا فعــل مــع انتفاضــة عــام 2009، ذلــك أن االنتفاضــة األخيــرة تمخضت عن 
مرحلــة نضاليــة جديــدة في صراع الشــعب اإليراني ومقاومته الشــجاعة ضد 
هذا النظام، حيث صار يواجه إضافة لالحتجاجات المتواصلة ضربات ثورية 
قاســية تطال ركائزه القمعية بحيث تمنح األمل في قرب إســدال الســتار على 

فترة الظالم في إيران التي بدأت منذ 40 عاما.
لقــد كان نظــام الماللــي  منــذ تأسيســه يركــز علــى خلق فجــوة ومســاحة كبيرة 
بيــن الشــعب اإليرانــي والمقاومــة اإليرانية ومنظمــة مجاهدي خلــق، ألنه كان 
يعلــم جيــدا أن لقاءهمــا يعنــي إمكانيــة إعــادة ملحمــة الثــورة التــي أســقطت 
الملكيــة الديكتاتوريــة، لذلــك فإن ما يواجهه اليوم هو ما كان يخشــاه ويحذر 
منــه طــوال العقــود األربعــة المنصرمــة، وأدركــت المقاومــة اإليرانية والســيما 
زعيمتهــا الجريئــة الســيدة مريــم رجوي أن أهم شــرطين يجــب توفيرهما من 
أجــل إســقاط الفاشــية الدينيــة همــا: توحيــد وتفاعــل جهدي ونضالي الشــعب 
اإليرانــي والمقاومــة اإليرانيــة فــي جبهــة واحــدة، والشــرط الثاني هــو تنظيم 
وتوجيه النضال ضده وعدم الســماح بجعله منقســما ومبعثرا ومشتتا كما كان 

في السابق.

عندما تغرد المناضلة القديرة مريم رجوي قائلة: “القوة الوحيدة القادرة  «
على إنهاء اإلرهاب ومساعي النظام لتأجيج الحروب هي انتفاضة الشعب 
اإليراني مع مقاومته المنظمة”، فإنها تؤكد ما ألمحنا إليه آنفا، ذلك أن ثورة 
الشعب المنظمة بقيادة ثورية مخلصة لشعبها كالمقاومة اإليرانية ومنظمة 

مجاهدي خلق أكدت األحداث والتطورات والمسيرة النضالية قوتها 
ومصداقيتها وإخالصها. “الحوار”.

القوة الوحيدة القادرة على سحق الفاشية الدينية في إيران

 الجائزة العالمية 
لتمكين المرأة

قراءة في تطور فكر اليمين المتطرف )1(

جائــزة صاحبــة الســمو الملكي األميرة ســبيكة بنــت إبراهيم آل خليفــة قرينة عاهل 
البــالد رئيســة المجلــس األعلــى للمــرأة لتمكيــن المــرأة العالميــة بالتعــاون مــع األمم 
المتحــدة تنالهــا المؤسســات الرســمية والخاصــة والمجتمــع المدنــي واألفــراد الذين 
يعملون ضمن الجهود الُمتميزة والُمؤثرة والُمســتدامة التي تحقق للمرأة االســتقرار 
والتمكيــن االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي، والتــي ُتحقــق الُفــرص والتكافــؤ 
والتوازن بين الجنســين، وبما يتوافق مع الهدف الخامس للتنمية المســتدامة لألمم 
المتحــدة )المســاواة بيــن الجنســين( لعــام 2030م، وبمــا ُيحقــق األثــر اإليجابي على 

برامج التنمية االقتصادية والمجتمعية في المجتمعات.
وتعتبــر هــذه الجائــزة الكريمــة ســفيًرا بحرينًيــا إلــى دول العالم، وُوضعــت من أجل 
تشــجيع الجهــود الوطنيــة والعالميــة فــي الــدول األعضــاء لمنظمــة األمــم المتحــدة 
لتمكيــن المــرأة وتفعيــل دورهــا اإلنمائي، وتقدير دور المؤسســات واألفــراد بتمكين 
المرأة وتقدمها، وهي إحدى ثمرات ما تحقق للمرأة من إنجازات ومكاســب وطنية 
بفضــل المشــروع اإلصالحــي وجهود المجلــس األعلى للمرأة بتعزيــز دور المرأة في 

التنمية الوطنية.
هــذه الجائــزة تؤكــد أواًل مــا تنالــه المــرأة البحرينيــة مــن تقديــٍر ودعــم مــن القيــادة 
السياســية وســعيها إلدمــاج احتياجاتهــا بمــا يســهم فــي التغييــر اإليجابــي لواقعهــا 

المجتمعــي، ثانًيــا ُتجســد الــدور الكبيــر للمجلــس األعلــى للمــرأة في العمــل من أجل 
تمكيــن المــرأة البحرينيــة وإبراز تقدمها. ثالًثا ُتمثل الجائــزة مكانة المرأة البحرينية 
الكبيــرة فــي مجتمعهــا والتزامــه بسياســة عــدم التمييز ضدهــا. رابًعا الجائــزة تعني 
تقديــر أفــراد المجتمــع بتكافــؤ الفــرص بيــن المــرأة والرجــل فــي مختلــف المجاالت 
بمــا ُيحقــق العدالــة بين الجنســين. خامًســا العمل على إبراز مســتويات تقــدم المرأة 

بحرينًيا وعربًيا ودولًيا.

لقد حازت جائزة تمكين المرأة العالمية استحسان جميع الدول والمؤسسات  «
والُمنظمات العالمية، ما عزز مكانة البحرين دولًيا كدولة تعهدت بااللتزام بقضايا 

المرأة وتعزيز حقوقها بحرينًيا وعالمًيا، وتم تسليم جائزة الدورة األولى لعام 2019م 
في حفٍل تم تنظيمه في نيويورك بحضور سمو الشيخة نجالء بنت حمد آل خليفة 

نيابة عن صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس األعلى للمرأة لـ )شرطة أبوظبي 
من فئة المؤسسات الحكومية، مؤسسة ماهاال ساهايارتا لتمويل المؤسسات 

الصغيرة من النيبال عن فئة المؤسسات الخاصة، مؤسسة التنمية الُمستدامة 
لعموم كينيا عن فئة مؤسسات المجتمع المدني والدكتورة كالبنا سانكار من الهند 
عن فئة األفراد(. هذه الجائزة هدية المرأة البحرينية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 

للذين عملوا جاهدين من أجل تعزيز حضور المرأة في مختلف المجاالت.

مثلمــا يحــدث تاريخيــًا مــع الفكــر المتطــرف الــذي ينتقــل 
عبــر مراحــل ومنعطفــات محــددة مــن مربــع التطــرف إلــى 
مربــع اإلرهــاب وســفك الدمــاء، انتقــل اليميــن المتطــرف 
فــي مذبحــة “كرايســت تشــيرتش” بنيوزيالنــدا، التــي راح 
ضحيتهــا 50 مــن المصليــن وإصابــة 40 آخرين بمســجدين 
بالمدينــة، إلــى مرحلــة جديــدة من ممارســة العنف وســفك 
الدمــاء، فالقاتــل اإلرهابــي تحدث في بيانه عن اســتهداف 
قادة سياسيين أبرزهم المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، 
وعمــدة لنــدن صادق خان، وهــذه نقطة في غايــة األهمية، 
ليــس لجهــة ارتبــاط اليميــن المتطــرف باســتهداف زعمــاء 
سياسيين ألن هذا األمر تكرر تاريخيًا مرات عدة، لكن ألن 
تصنيــف مجموعــة مــن السياســيين فــي العالــم باعتبارهم 
مــن أنصار الهجرة والمهاجرين وداعمي الالجئين، ومن ثم 
اســتهدافهم بالقتل، قد يكون له أثر بالغ الســوء على األمن 

واالستقرار العالميين.
هناك أيضًا سمة أخرى لتطور الظاهرة تتمثل في استنساخ 
أســاليب هجمــات ســابقة للتيــار ذاتــه، ومــن ثم “توســيعها” 
“كرايســت  مدينــة  مذبحــة  منفــذ  اإلرهابــي  أكــد  حيــث 
تشــيرتش” أنــه اســتوحى جريمتــه مــن “أنــدرس بيهرينــغ 
بريفيــك” مرتكــب هجمــات النرويــج عــام 2011، وهــو أمــر 
يضاهــي تطور إجرام تنظيمي “داعــش” و”القاعدة” وحتى 
“الذئــاب  مــن  عناصــر  نفذتهــا  التــي  اإلرهابيــة  الهجمــات 
المنفــردة” مــرات عــدة فــي دول ومــدن مختلفــة بالطريقــة 

ذاتها مع اختالفات بسيطة في وسيلة التنفيذ.

الواضــح أيضــًا أن تطــور فكــر اليميــن المتطــرف ال يخضــع 
للرقابــة ذاتهــا التــي تخضع لهــا عناصر اإلرهاب المحســوب 
بأنــه  اعتــرف  اإلرهابــي  فالقاتــل  اإلســالمي،  الديــن  علــى 
يخطط الرتكاب هذه المذبحة منذ عامين، وأنه اتخذ قرار 
التنفيذ في مدينة “كرايست تشيرتش” قبل 3 أسابيع فقط، 
وكان طيلة تلك الفترة يكتب ويسجل أفكاره البغيضة عبر 
وســائل التواصــل االجتماعــي مــن دون أن ينتبــه أحــد إلى 
مضمون هذه األفكار، وإمكانية ترجمتها إلى عمل إرهابي.

ســمة أخــرى لهــذه الجريمة البشــعة أنها ارتكبــت من جانب 
شخص يعترف بأنه ال ينتمي إلى حركة سياسية أو تنظيم 
حركــي، لكنه اعترف بتأثره تمامًا بقادة سياســيين معادين 
للهجــرة والمهاجريــن واألقليــات فــي الغــرب، وهــذا الــكالم 
يعنــي أن الخطاب السياســي المتطــرف ال يقل خطورة عن 
الخطــاب التحريضــي الــذي يوظــف الديــن اإلســالمي فــي 

الهجوم على الحضارة الغربية وأتباع الديانات األخرى.

ومع ذلك فمن السذاجة التسليم بأن القاتل اإلرهابي  «
قام بتنفيذ جريمته بتصرف منفرد، أي أنه ذئب منفرد 
ولكن وفق نهج يميني متطرف، واألمر يتطلب تدقيقًا 

خشية أن تكون هناك تنظيمات يمينية متطرفة 
انتقلت بالفعل من العمل المعلن إلى العمل السري عبر 
شبكة أتباع منتشرة في العالم، حيث تقوم السلطات 

النيوزيالندية بالفعل بإجراء التحقيقات للكشف 
عن وجود جهة مسؤولة عن التخطيط لهذا الهجوم 

اإلرهابي. “إيالف”.
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فالح هادي الجنابي

عبدعلي الغسرة

سالم الكتبي

إن تطور فكر اليمين المتطرف  «
ال يخضع للرقابة ذاتها التي 

تخضع لها عناصر اإلرهاب 
المحسوب على الدين 

اإلسالمي
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للنواب الخمسة... أيهما 
أهم المواطن أم قناتكم 

التلفزيونية؟
علــى النــواب الخمســة الذيــن تقدمــوا باقتــراح برغبــة يتعلــق بإنشــاء 
قنــاة تلفزيونيــة مخصصــة لبــث أعمال ونشــاطات الســلطة التشــريعية 
االقتــراب أكثــر مــن همــوم ومشــاكل وقضايــا المواطــن والتعــرف علــى 
احتياجاتــه ورغباتــه، بــدل التفكيــر فــي مثــل هــذا المشــروع الطويــل 
المتشــعب الــذي يحتــاج إلــى إمكانيات مادية وبشــرية وهــو أصال ليس 
مــن النــوع المطلــوب فــي المجتمــع وســيظل هامشــيا مهمــا برر الســادة 
النــواب، فاإلعــالم البرلمانــي يقوم بمهمته على أكمــل وجه ومن الغريب 
فعــال التفكيــر بإنشــاء قناة تلفزيونية خاصة لتغطية نشــاطات الســلطة 
التشــريعية، والحكــم عليهــا معــروف مســبقا وحدودهــا مرســومة، فــإذا 
كان العديــد مــن المواطنيــن ال يتابعــون تلفزيــون البحريــن البتعاده عن 
الركب واللحاق بالفضائيات المتقدمة، فمن سيتابع هذه القناة ويعيرها 

اهتماما وينشغل بما تقدمه.
ال أعــرف هــل قــرأ النــواب الخمســة تعليقــات المواطنيــن فــي وســائل 
التواصــل االجتماعــي ردا علــى اقتراحهــم الــذي أبســط مــا نقــول عنــه 
بثقة وشــجاعة “ما له معنى” وغير صالح للتطبيق وال يوجد شــيء في 

القوانين األساسية يجعله ممكنا وضروريا، فهناك من علق وقال “زيادة 
مصاريــف.. مخاســير علــى قلة فايــدة ومنفعة”، وآخر قال “نقرأ أنشــطة 
المجلســين في الصحف.. نبي زيادة رواتب وتحسين مستوى المعيشة 
للمواطــن فقــط”، وتعليــق ثالث يقول “ابحثــوا عن راحــة المواطن الذي 
وتعليــق  يكلــف”،  ومــا  أحســن  “اليوتيــوب  ورابــع  للكرســي”،  أوصلكــم 
خامــس “هــل توجد ميزانية لقناة جديــدة.. كفانا اقتراحات ال تغني وال 
تسمن..”، وأنقل لكم تعليقا آخر “في أشياء أهم من القناة أوال.. اهتموا 
بمعيشــة المواطــن، بعدين ســوو لكــم قنــوات”، وأيضا “يفتحون حســابا 
فــي االنســتغرام ويبثــون مباشــر وخــالص”، وأخيــرا “ليــش الخســاير... 

خصصوا ساعتين كل يوم في تلفزيون البحرين لعرض أعمالكم”.

ذلك فيض من غيض ورأي الشارع في اقتراحكم الغريب الذي سقط على  «
رأس المواطن مثل المطرقة ولون أهدابه بالحيرة والغضب، فبدل تجديد 
دينامية أنشطتكم في البرلمان وحصرها في كل ما يهم معيشة المواطن 
وتحقيق األدوار اإليجابية، تطالبون بقناة تلفزيونية وما يتفرع منها من 

أمور ال تهم المواطن.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

شــهد مســجد النــور في نيوزيلنــدا، الجمعــة الماضية، جريمــة مروعة تــم تنفيذها على 
طريقــة لعبــة “ببجــي” الشــهيرة، وألعــاب القتــل اإللكترونيــة، حيــث ظهــر ســفاح، وهــو 
يستمع للموسيقى، ويصور على الهواء مباشرة تفاصيل جريمة قتله مصلين بدم بارد، 
مستبدال خزائن أسلحته بكل أريحية، ويقضي على أنين الجرحى دون رحمة، لقد أقدم 
على فتح النار على المصلين في المســجد، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشــرات، حيث 

أعلن مفّوض الشرطة النيوزيلندية مقتل 50 شخًصا، جراء هذا الهجوم اإلرهابي.
ــت كاميــرا علــى رأســه مشــاهد القتل علــى فيســبوك، وأظهر  لقــد بــث المســلح الــذي ثبَّ
الفيديــو المســلح وهــو يفــرغ رصــاص رشاشــه فــي أجســاد عدد مــن األشــخاص الذين 

استلقوا أرضا، في حين حاول بعضهم الفرار.
مــن المتوقــع والمؤســف أن يصبح ضحايــا هذه الحادثــة اإلجرامية اإلرهابيــة األبرياء 
مجــرد أرقــام تمحــى من الذاكرة عبر الزمن وكأن األمر شــيء لم يكن، وال نســتغرب أن 
تتكرر طالما لم نجتث األسباب من جذورها، كفانا استنكارا وشجبا وإدانة، يجب وقف 
العنف واإلرهاب بمحاســبة جادة وأمام المأل ليكون عبرة لغيره، عالمنا ال يحتمل تمدد 

المزيد من الثقافات الدموية التي ال مذهب لها أو دين.
أذكــر لكــم نبــذة تاريخيــة عــن اإلرهــاب الغربي... قتــل مئــات اآلالف من الهنــود الحمر، 
مجازر الشــيوعيين في الصين، مجازر ســتالين في روســيا، التنظيمات الراديكالية في 
أوروبا وأميركا، مثل الباســك في إســبانيا واألورانج في أيرلندا، ومشــيغن في أميركا، 

وباروخ جولدشتاين اليهودي ومذبحة الحرم اإلبراهيمي وغيرها.
أصبحنــا فــي زمــن “اإلرهــاب والعنــف الغربــي”، وصــارت لــه مســميات ومبــررات أخرى 
واهيــة تجيــز لهــم أفعالهــم بســبب خلل فــي معتقداتهم، يقتلــون أبرياء بأبشــع الطرق، 
ويبعــدون تهمــة اإلرهــاب عنهــم، لكــن عندمــا يفعلهــا طائش منا، فاإلســالم هو الســبب! 
هــل يمكننــا ربــط هــذه الســلوكيات بالدين المســيحي أو اليهودي كمــا يربطون هم ذلك 
باإلســالم؟! وأن نأتي بنصوص من كتبهم المقدســة وأنها جذور لمثل هذه التصرفات، 

كما يفعلون؟! 

اإلرهاب ال دين وال جنسية له، لكن اإلعالم الغربي بخبرائه اإلعالميين  «
وأدواتهم التكنولوجية المتقدمة استطاع جعل اإلرهاب صفة عامة تالحق 

فقط اإلسالم والمسلمين دون غيرهم.

تساؤالت عن مجزرة نيوزيلندا!

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com
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مستويات الفتة ونتائج 
قيمة يقدمها فريق 

سماهيج لكرة السلة في الدوري 
الفضي لهذا الموسم، واحتالله مركزا 

متقدما في الترتيب يجعله محط 
إشادة وثناء لسواعد العبيه “الشباب”، 

ودور الجهازين الفني واإلداري، ومن 
خلفهم طبًعا مجلس اإلدارة.

إصابات عديدة تعرض 
ويتعرض لها العبو كرة اليد رغم أن 

الموسم مازال في بداياته، واألندية 
تدفع ثمن ذلك؛ بسبب ضعف 
نظام المسابقة “المضغوط”، 

والمشاركات الكثيرة مع المنتخب 
وناديه محليا وخارجيا، ما يؤثر على 

المستوى الفني.

تحت رعاية ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، تفتتح في مســاء اليوم بطولة البحرين الدولية ITF لمحترفي 
التنــس، التــي ينظمهــا نــادي البحريــن للتنس في الفترة من 18 إلى 23 مارس الجاري تحت رعاية ســموه وبدعم من وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضة والداعمين الذهبيين الســوق الحرة البحرين وشركة إبراهيم خليل كانو والداعمين المساندين 
مستشــفى رويال البحرين، وبرادات الجزيرة، وفندق جولدن توليب، وتشــهد النســخة الثامنة من هذه البطولة التي تعد 
أهــم وأكبــر بطــوالت التنــس فــي البحرين مشــاركة نخبة مــن نجوم لعبة الكــرة الصفراء يمثلــون 44 دولــة، وأعرب رئيس 
مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة التنظيمية العليا للبطولة خميس المقلة عن سعادته البالغة باالهتمام الكبير، الذي يوليه 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لهذا الحدث الرياضي ورعايته لها منذ انطالقتها على أرض المملكة للمرة األولى في 
العام 2012 وحتى اليوم، كما أعرب المقلة عن امتنانه للدعم الكبير الذي تقدمه وزارة شــؤون الشــباب والرياضة برئاســة 

الوزير أيمن المؤيد لهذه البطولة ولبرامج وأنشطة النادي.

لمباريــات  العــام  البرنامــج  ووفــق 
البطولة، فإنه من المقرر أن تشــهد 
مالعب نادي البحرين للتنس اليوم 
إقامــة 24 مباراة ضمن منافســات 
الدور الرئيس، منها 16 مباراة في 
مســابقة الفــردي و8 مباريــات في 
مسابقة الزوجي، وتبدأ المباريات 
في الساعة الحادية عشرة صباحا 
المســائية  الفتــرة  حتــى  وتســتمر 
من اليوم نفســه، وســيكون عشاق 
لعبة التنــس على موعد جميل مع 
وجبة دسمة من المباريات القوية 
مــن  ومشــاهدة مجموعــة مميــزة 
نجوم اللعبــة أصحاب التصنيفات 
فــي  البحريــن  ويمثــل  المتقدمــة، 
هــذا الــدور مــن المنافســات علــي 

دواني وحســن عبدالرضا وإلياس 
عبدالرضــا، بينما يتصــدر الجدول 
المرشــح  الرا  ريــكاردو  اإلســباني 

وصاحــب  البطولــة  فــي  األول 
يليــه  دوليــا،   340 التصنيــف 
المرشــح الثاني البجيكي بيرجس 

زيــزو المصنــف 422 ثــم الفرنســي 
 428 المصنــف  كورنتيــن  دينولــي 

دوليا.
فخــرو والمقلــة يحضــران ســحب 

القرعة
لنــادي  الفخــري  الرئيــس  حــرص 
محمــد  علــي  للتنــس  البحريــن 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  فخــرو، 
النــادي خميس المقلة على حضور 
وقــد  البطولــة،  مباريــات  قرعــة 
قــام الحكــم العام للبطولــة الدولي 
علــى  باإلشــراف  حمــودة  أشــرف 
عمليــة القرعة التــي حضرها أيضا 
المشــاركين،  الالعبيــن  مــن  عــدد 
وأســفرت قرعــة األدوار التأهيلية 
عــن تصــادم كريــم عبدالرضــا مــع 
المرشــح الســادس األلمانــي كارلو 
قائــد  يوســف  وتقابــل  كوبليــش، 
التايلنــدي  التاســع  المرشــح  مــع 
القرعــة  أوقعــت  فيمــا  فيــن،  وور 
حمــد عبدالعــال فــي مواجهــة مــع 
الالعب األميركي براون بريستون 
والعــب اإلمــارات عمــر بهروزيــان 
مــع السويســري برايــن يينشــيس، 
واســتمعا كل مــن فخــرو والمقلــة 
إلــى  القرعــة  مــن  االنتهــاء  بعــد 
مالحظــات وانطباعــات عــدد مــن 
مرحبيــن  المشــاركين،  الالعبيــن 
النجــاح  كل  لهــم  ومتمنيــن  بهــم 
والتوفيــق، وموعزين إلى رؤســاء 
اللجــان العاملــة فــي البطولــة إلــى 
كل  توفيــر  علــى  العمــل  ضــرورة 
ســبل الراحة لضيــوف المملكة من 
واإلدارييــن  والمدربيــن  الالعبيــن 

والفنيين.
من سحب قرعة البطولة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

خميس المقلةأيمن المؤيد

الشيخ محمد بن دعيج سمو الشيخ خالد بن حمد

تحــت رعايــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد

اليوم افتتاح بطولة ITF للتنس
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رغــم تلقــي الرفــاع الخســارة الثانية علــى التوالي أمام المحرق فــي نهائيات 
دوري زين ألندية الدرجة األولى لكرة الســلة، إال أن األمل والحظوظ قائمة 
فــي عودتــه مــن جديــد للطريــق الصحيح والمنافســة علــى اللقــب التاريخي 

بالنسبة له طالما هناك 3 مباريات أخرى.

لخســارتين  الســماوي  تلقــي  نعــم،   
يدخلــه فــي دوامة الضغوط النفســية 
فــي  بهــا  يتأثــر  ــا  وطبيعيًّ والذهنيــة، 
لقائــه المقبــل الــذي ســيكون حاســًما 
ا بالنســبة لــه، كونه إن أخفق  ومصيريًّ
ســتتوقف  بنتيجتهــا،  الظفــر  فــي 
مســيرته في أول نهائياته الســالوية، 
وإن تمكــن بها فســتزداد ثقته بنفســه 
الــدور  فــي  حــدث  كمــا  وبإمكاناتــه 
نصــف النهائــي وعودتــه القويــة أمــام 
“حامــل اللقــب” والفــوز فــي مباراتين 

متتاليتين.

نعــم، المحــرق ليــس كالمنامــة، كــون 
“الذيــب” يمر فــي أيامه ويقّدم أفضل 
ــا  مســتوياته الفنيــة وهــذا وضــح جليًّ
فــي  األهــالوي  للنســر  إســقاطه  منــذ 
ثــالث مباريــات متتاليــة )دوري زيــن 
وكأس خليفــة بن ســلمان(، و”الزعيم” 
ليــس في أحســن حاالتــه الفنية وهذا 
ما كشفته لقاءات الدور نصف النهائي 
رغــم فوزه الصعب بالمواجهة األولى، 
هنــاك شــيء مســتحيل  ليــس  ولكــن 

طالما “الميدان هو الفيصل”.
 لوحــظ على الســماوي في المباراتين 

األخيرتين أنه يخســر في آخر دقيقة 
إن لم تكن في آخر الثواني من عمرها، 
وهذا يعطي مؤشــرات إيجابية تبعث 

علــى التفــاؤل بــأن الفريــق قــادر على 
العطــاء ومقارعة خصمه حتى الرمق 
األخير والمباريات األخيرة في نصف 

نهائــي الــدوري والنهائيــات أكبر دليل 
علــى ذلك، وال ينقصه ســوى االلتفات 
لبعــض النقاط الســلبية التي يقع فيها 
بقصــد أو دونهــا والتــي تكــون ســبًبا 

لسقوطه في نهاية المباراة.
“الريمونتــادا”  الرفــاع بإمكانــه عمــل   
وقلب األمور لصالحه ولكن بشــروط، 
وأهمها العمل الدؤوب من ِقبل الجهاز 
نفســيات  لتهيئــة  والفنــي  اإلداري 

وتعزيــز  األمثــل  بالشــكل  الالعبيــن 
الثقة بأنفســهم وإمكاناتهــم وقدرتهم 
علــى صنــع الفــارق، كما علــى المدرب 
األميركــي ســام أن يكون لــه دور أكبر 
ممــا مضــى فــي وضــع الحلــول الفنية 
تحقــق  التــي  والهجوميــة  الدفاعيــة 
ثمارهــا بالفــوز، باإلضافــة إلــى تفعيل 
العمل الجماعي بين الالعبين وتدوير 
والوقــت  الثغــرة  إلحــداث  الكــرة 
الصحيــح للتســجيل، واألهم من ذلك 
عدم المبالغة في احتكار الكرة واللعب 
الفــردي والتصويب العشــوائي، وهذا 
مــا وضــح كثيــًرا علــى الســماوي فــي 
المباراتيــن األخيرتين ليخرج خاســًرا 
بعدمــا كان قــاب قوســين أو أدنى من 

تحقيق االنتصار.

“ريمونتادا الرفاع” ممكنة... بشرط!

كيف سيحّضر الرفاع نفسه للقاء المصيري؟

اللجنة البارالمبية البحرينية

يتقدم رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشــيخ محمد بن دعيج آل خليفة وأعضاء 
مجلــس اإلدارة بالتهانــي والتبريــكات للنائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة رئيــس االتحاد البحريني أللعاب القوى، الرئيــس الفخري لالتحاد البحريني 
لرياضــة ذوي اإلعاقــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة؛ بمناســبة النجــاح الباهر 
لســباق البحريــن لنصــف المارثون الدولــي الليلي، والذي أقيم برعايــة كريمة من عاهل 

البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكد رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة أن اإلنجاز 
المتميز الذي حققه السباق من الناحية التنظيمية والجماهيرية والتنافسية واإلعالمية 
والنجاح الباهر الذي خرج به هذا الســباق يعكس حجم الدعم المتواصل الذي تحظى 
به الحركة الرياضية من لدن القيادة الرشيدة والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفة في دعم الرياضة والرياضيين، وأن اســتضافته هذا الســباق 
الدولــي هــي خطــوة ســتتبعها خطوات قادمــة في إســتراتيجية تهدف إلى ابراز اســم 
المملكة على مســتوى العالم من خالل تحقيق اإلنجازات المتميزة للرياضة البحرينية 
على الصعيد االقليمي والقاري والعالمي واألولمبي، والذي سيساهم في االرتقاء بهذه 
الرياضات والوصول بها إلى أعلى المستويات التي عززت مكانة البحرين على خارطة 

الرياضة العالمية.

محمد بن دعيج يهنئ خالد بن حمد

األهلي يحسم المركز الثالث بدوري السلة
ــع ــراب ــي لــقــاء تــحــديــد الــمــركــزيــن الــثــالــث وال تــفــوق عــلــى الــمــنــامــة ف

حســم فريــق األهلــي المركز الثالث بدوري زين الدرجة األولى لكرة الســلة، إثر فوزه علــى حامل اللقب فريق المنامة، 
بنتيجــة )79/77(، فــي مبــاراة تحديــد المركزيــن الثالث والرابــع التي أقيمت بينهما مســاء أمس )اإلثنيــن(، على صالة 

مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى.

وظفــر األهلي بالجائزة الماليــة المخصصة لصاحب المركز 
الثالــث وقدرهــا 3000 دينــار، بعــد مباراة صعبــة ومتقاربة 

كاد المنامة أن يخطف الفوز فيها مع الثواني األخيرة.
منــذ  المنامــة  أســوأ مركــز يحققــه  الرابــع  المركــز  ويعتبــر 
ســنوات عديــدة، إذ تربــع زعيــم كرة الســلة البحرينية على 
عــرش البطولــة في الســتة أعــوام الماضية، فيما لــم يغادر 

منصة التتويج في السنوات التي سبقتها.
وشــكلت خســارة المنامــة أمــس صدمــة جديــدة ألنصــار 
الفريــق الــذي كان يمّنــي النفــس بالحصــول علــى المركــز 

الثالث على أقل تقدير.
ولــم ترتــِق المبــاراة إلــى المســتوى المأمــول مــن الجانبين؛ 
خســارتهما  لناحيــة  واضحــًا  كان  اإلحبــاط  أن  خصوصــًا 

التأهل للمباراة النهائية لبطولة الدوري.

المباراة كانت متقاربة ومتقلبة في مجملها العام، وحسمها 
األهلي بفضل الهدوء والتركيز واالســتغالل األمثل لفرص 

التسجيل.
األهلي كان الطرف األفضل في الشوط األول الذي حسمه 
متقدمــا بنتيجــة 46/35 بعــد أن فــاز فــي الربعيــن األول 

والثاني بـ21/18 و25/17 على التوالي.
وتحســن أداء المنامــة فــي الشــوط الثاني؛ ليقلــص الفارق 
إلــى ســلة واحــدة مع نهايــة الربع الثالث بواقــع 61/63 بعد 

أن فاز فيه بنتيجة 26/17.
وســاد التكافــؤ الربــع األخيــر الــذي تمكــن فيــه األهلــي من 
المحافظــة على تقدمه رغم المحــاوالت المنامية المتكررة 
فــي خطــف التقــدم، ليحســم الفريــق األصفــر النتيجة بعد 

جانب من اللقاءتعادل الفريقين في هذا الربع 16/16.

صورة جماعية لفريق مدرسة أميمة البطل

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

احتفظت مدرســة أميمة بنت النعمان 
بلقــب الكرة الطائــرة لمــدارس البنات 
الخارجــي  النشــاط  ضمــن  الثانويــة 
الــذي يقيمــه قســم التربيــة الرياضية 
بــإدارة التربيــة الرياضيــة والكشــفية 
والمرشــدات بوزارة التربية والتعليم، 
وذلــك بعد تغلبها في المباراة النهائية 
علــى فريــق مدرســة غــازي القصيبــي 
بشــوطين مقابل شوط واحد )14-16 
و10-15 و5-15(، وقــام مديــر اإلدارة 
المــدارس  بتتويــج  عبــدهللا  عصــام 

الفائزة وبحضور رئيس قســم التربية 
جمالــي،  نــادر  الدكتــور  الرياضيــة 
وأقيمــت المنافســات النهائيــة بصالــة 

االتحاد البحريني للكرة الطائرة.
حــوراء  البطــل  الفريــق  ومثــل 
عبدالجليــل، دانة باســم، زكية محمد، 
فــداء الســيد حســين، مريــم عدنــان، 
حــوراء إبراهيــم، زهــراء جــواد، آمنة 
يعقــوب، منيــرة علــي وأصايــل فــواز، 
وأشــرف علــى الفريــق معلمــة التربية 

الرياضية فاطمة حسين.

“أميمة” بطل الطائرة لبنات الثانوي

علي مجيد
خسارته مباراتين 

أمام سلة 
المحرق لم تنه 

حظوظه بعد

محمد الدرازي



تواصلت منافســات البطولة األســيوية للناشــئين تحت 14 ســنة على مالعب االتحاد البحريني للتنس بمدينة عيســى، والتي تقام في الفترة 
مــن 16 وحتــى 23 مــن شــهر مارس الجاري بمشــاركة آســيوية واســعة، حيث اســتكملت مباريات التصفيــات األولية للبطولــة بإقامة ثماني 
مباريــات وتأهــل للــدور الرئيــس الالعــب الســعودي  عبدالمليك الزهراني بفــوزه على الهندي أدهانت كســتوار 6/1 6/2، الالعــب التركي إيك 
توبكــوك بفــوزه 6/3، 6/0 علــى العب عمان عيســى الســليماني، والالعب راينرإريــك على اللبناني كارل شــفيق 6/1، 6/1، وديف كانبرجيماث 
على الكرواتي ماريو أوجاركوفيك 6/1، 6/3، والهندي أريان ناندا على نظيره إلهام عبد السالم في مباراة متكافئة وبنتيجة 6/4، 6/4 ومن 

اإلمارات فيكتور موهانرام بالفوز 7/5، 6/2 على ترستان مانرس. 
وفــي مبــاراة قوية وممتعة فــاز الهندي 
روهــان مخرجــي علــى زيــان إيونســكو  
حســن  بعدمــا   6/4  ،7/5  ،3/6 بنتيجــة 
أداؤه وعــدل خســارته فــي المجموعــة 
بالمجموعتيــن  فــوز  إلــى  األولــى 
أقــوى  مــن  واحــدة  وفــي  التاليتيــن، 
الســاعتين  قرابــة  اســتمرت  المباريــات 
بيــن الالعبيــن الهنديين ريان ســاجييد 
وســاي راجــاف، حيــث كانت المنافســة 
شــديدة والمباراة ســجال بين الالعبين 
ليحســمها ريــان بنتيجــة 5/7، 7/6 )6(، 

.) 7( 7/6
وتحــت  المنظمــة  اللجنــة  وقامــت 
إشــراف الحكــم العــام الكويتيــة أســيل 
الشاهين بتســجيل الالعبين والالعبات 
المشــاركين فــي الدور الرئيــس للبطولة 
وإعــداد قرعــة المباريــات، وفــي إطــار 
الــدور الرئيــس للبطولــة تأهــل الالعــب 
للــدور  بريثــي  كيشــان  نافــال  الهنــدي 
الثاني بفوزه 6/0، 6/1 البحريني فارس 
ريــان  والهنــدي  التوبلــي،  عبدالحســين 
ســاجييد كوثــرات بفوزه 6/1، 6/0 على 

والهنــدي  الســويدان  نــواف  الســعودي 
روهــان مخرجــي بالفــوز 6/1، 6/0 على 
الســعودي بــدر إدريــس والتايلنــدي هو 
وان لــي بفوزه 6/2، 6/4 على البحريني 
جابر عبد العال، كما فاز الهندي روشيل 
خوســال على البحريني محمد الشهابي 
6/2، 6/4 والتركــي إييــج توبكــوك على 
الهنــدي إرويــن جودينهــو بنتيجــة 6/2، 
6/0، والكازاخستاني دانياركالديبكوف 
 ،6/3  ،6/0 موهانــرام  فيكتــور  علــى  
وحقــق الســعودي ســطام معافــا الفــوز 

علــى البحرينــي شــادي خليــل بنتيجــة 
ماثيــوس  الســعودي  وفــاز   6/4  ،6/2
الســعودي  علــى   6/1  ،6/0 هوبمــان 
محمــد الغافلــي. أمــا الالعب الســعودي 
عبدالمليــك الزهرانــي، فقــد تأهل للدور 
 6/4  ،6/4 فــوزه  حســاب  علــى  الثانــي 

علــى األردنــي )زايــد شــلبايا(، كمــا فــاز 
البحريني عيســى صــالح الدين القطان 
ســوناوان  راشــكيش  الهنــدي  علــى 
6/3، 6/4 وتأهلــه للــدور الثانــي لفــردي 

الناشئين.
صبــاح  التاســعة  الســاعة  فــي  وتقــام 

اليــوم الثالثــاء الموافــق 19 مــن شــهر 
مــارس الجاري مباريات الــدور الرئيس 
العبــة،   15 بمشــاركة  الفتيــات  لفــردي 
بمتابعــة  كبيــر  جمهــور  وحــرص  كمــا 
المباريــات، كمــا يحــرص نائــب رئيــس 
البحرينــي  باالتحــاد  االدارة  مجلــس 
للتنــس رئيــس اللجنــة المنظمــة العليــا 
الشــيخ عبدالعزيــز بن مبــارك آل خليفة 
بمتابعة المباريات والمنافسات مع عدد 
واللجــان  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مــن 

العاملة.

مدينة عيسى - اتحاد التنس

منافسات قوية في آسيوية التنس للناشئين

من المنافسات

أكــد المديــر الفني باالتحاد البحرينــي أللعاب القوى 
طاهر ريغي نجاح ســباق البحرين لنصف الماراثون 

الدولي الليلي من الناحية الفنية والتنظيمية.
وأضــاف ريغــي أنه مــن الناحية الفنية، فإن الســباق 
الــذي بلغــت مســافته 21.1 كيلومتــر شــهد منافســة 
كبيرة بين الرجال والسيدات، حيث حققت العداءة 
الكينيــة “بريســيج كوســيجي” لقــب الســيدات بعــد 
فوزها بالمركز األول منهية الســباق بزمن )1:05:28 
ســاعة(، وهــو أفضــل زمن عالمــي لهذا الموســم، كما 

أن نتائــج الثالثــة األوائــل أنهــوا الســباق فــي أقــل 
من ســاعة، وهي أرقام جيدة، كما أن الســباق شــهد 
مشــاركة العداءة األثيوبية “نتســانت كوديتا” بطلة 
بطولة العالم لنصف الماراثون 2018 المركز الثالث، 
والعــداء جمــال يمــر صاحــب ثالــث أحســن نتيجــة 

عالمية.
وأشــار ريغــي أن النجــاح فــاق التوقعــات من حيث 
مشــاركة العدائين والحضور الجماهيري والتنظيم، 

كما أن الطقس جيد لخوض السباق.

أحمــد  المغربــي  الدولــي  الفنــي  “الخبيــر  وأضــاف 
الســباق  بتنظيــم  أشــاد  الســباق  مســاح  الطنانــي 
واختيــار المســار، وشــكر المنظميــن علــى جهودهم، 
ولقــد وفقنــا كثيرا فــي اعتماد هــذا المســار بمنطقة 
الــزالق، كمــا أن معظــم العدائيــن والعــداءات عبروا 
عن ســعادته وإعجابهم بالمشــاركة، وأكدوا رغبتهم 

في التواجد بالنسخة القادمة”.
وأوضح ريغي أن االتحاد ســيدرس عوامل الضعف 
والقوة؛ بهدف تقوية اإليجابيات وتالفي السلبيات.

“نصف الماراثون” البحرين يسجل رقما عالميا

تواصل حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” الستضافة 
سباق الـ FORMULA 1 - جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019 في الفترة من 28 

وحتى 31 مارس الجاري، والذي يفصلنا عنه فقط 9 أيام.

وســتمتلئ أجــواء الحلبــة بالمتعــة واإلثارة 
للحضور من خــالل الفعاليات العديدة التي 
ستقام على هامش منافسات السباق حيث 
اإلثــارة علــى المضمار ال تقتصر على ســباق 
الجائزة الكبرى للفورموال وان بل من خالل 
العديد من الســباقات المســاندة والفعاليات 

الترفيهية والحفالت الغنائية. 
وســتجوب قريــة الفورمــوال وان الترفيهية 
العديــد  الرئيســي  المــدرج  خلــف  الواقعــة 
ســتتجول  التــي  المتجولــة  الفــرق  مــن 
وتبهــر الجماهيــر بأجمــل العروض المســلية 
دول  مختلــف  مــن  القادمــة  والمنوعــة 
العالــم، وأولــى العــروض لدكتــور بابلــز هــو 
فنــان الفقاعــات حيــث يقوم بعمــل فقاعات 
األشــكال  بجميــع  العمالقــة  الصابــون 
واألحجــام. يقــدم د. بابلــز عرًضــا رائًعا يبدأ 
بفقاقيــع صغيــرة مــع الموســيقى، ومــن ثــم 

ومثيــر  ســحري  رائــع  عــرض  إلــى  تتطــور 
لإلعجــاب، ال تســتغرب إذا رأيــت الفقاعــات 

تمأل المنطقة الترفيهية.
فرقــة باتــوكادا تيمبــا التفاعليــة، تتألف من 
موســيقيين موهوبيــن شــباب، هدفهــم هــو 
مــع  األعمــار  مــن جميــع  الجمهــور  تنشــيط 
إيقاعاتهــم وتفاعلهــم. يقدمــون مزيــج مــن 
الموســيقى المميــزة واألزيــاء الملونــة وهم 
قادميــن مــن جنــوب إســبانيا وشــاركوا في 
أهم األحداث في أوروبا، شارك هذه الفرقة 

إيقاعها الرائع في قرية الفورموال وان.
كمــا وســتمتلئ قرية الفورمــوال وان بطوال 
القامة بأزيائهم الغريبة حيث يرتدون أزياء 
غيــر تقليديــة مــع أجنحــة بخاريــة غريبــه 
قريــة  زوار  وبالطبــع ســتجذب  نوعهــا  مــن 

الفورموال وان للتصوير معهم.
وتتوفر تذاكر المنصة الرئيســية والتي تبلغ 

150 دينــار بحرينــي ألربعــة أيــام الســباق، 
بينمــا منصة بتكلو تبلغ 120 دينار بحريني، 
إلى جانب عروض خاصة على تذاكر منصة 
بتلكــو وذلــك بنوعين، التذكــرة األولى ليوم 
واحــد وهــو يــوم الجمعة من الســباق حيث 
بحرينــي،  دينــار   60 للتذكــرة  الســعر  يبلــغ 
النــوع اآلخــر مــن التذاكــر هــو ليوميــن مــن 
الســباق الســبت واألحد وتبلغ سعر التذكرة 

100 دينار بحريني، فال تفوتوا هذا العرض 
المغري.

دينــار   100 األول  المنعطــف  منصــة  أمــا 
بحرينــي، تذاكــر منصــات الجامعــة والفــوز 
تبلــغ 60 دينــار بحرينــي، كمــا يوجــد هنــاك 
عــدد مــن العــروض المخفضــة علــى تذاكــر 
حصــول  وأبرزهــا  وان  الفورمــوال  ســباق 
طــالب المدارس مــن 3 وحتى 12 عام على 

خصــم يصــل إلــى %50، مــن 13 وحتى 17 
عــام يحصلــون علــى خصــم %25، طــالب 
الجامعــة خصــم يصــل إلــى %10 أصحــاب 
الهمــم %25، كبار الســن مــن 60 عاما وأكثر 

.25%
ال  ســباق  حضــور  فــي  للراغبيــن  ويمكــن 
الكبــرى  البحريــن  FORMULA 1 – جائــزة 
لطيــران الخليــج 2019 شــراء تذاكرهم من 

خــالل مراكــز البيــع التابعــة لحلبــة البحرين 
الدوليــة والمتواجــدة فــي مجمــع البحريــن 
عبــر  أو  األفنيــوز  مجمــع  او  ســنتر  ســتي 
الموقــع اإللكتروني لحلبــة البحرين الدولية 
يتضمــن  والــذي   www.bahraingp.com
أيضــا مزيــد مــن خدمــات الشــراء الخاصــة 
أو  المختلفــة  الحلبــة  وعــروض  بالتذاكــر 

االتصال بالخط الساخن 17450000.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

2019 الــــكــــبــــرى  ــن  ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال جـــــائـــــزة  فـــــي  لـــاســـتـــمـــتـــاع  فــــرصــــة 

فــرق متجــولــة بقــريـــة الفـــورمــوال 1
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طاهر ريغي

حسن علي

من سباق نصف الماراثون للسيدات

لقطة للفرق المتجولة

تميـز كبيـر للحكميـن عبـداهلل قـاسـم ووليـد محمـود
ــد ــن ــل ــاي ــت ب ــة  ــيـ ــئـ ــاطـ ــشـ الـ لـــلـــكـــرة  آســــيــــا  كــــــأس  نـــهـــائـــيـــات  إدارة  ــي  ــ فـ

اختتــم الحكمــان الدوليــان لكــرة القــدم الشــاطئية عبدهللا قاســم ووليــد محمود مشــاركتهما 
الناجحــة فــي نهائيــات كأس آســيا للشــواطئ، والتــي احتضنتهــا مدينــة بتايــا التايلندية في 

الفترة 7 وحتى 17 مارس الجاري.

وتميــز الحكمان عبدهللا قاســم ووليد محمود 
فــي إدارة المباريــات التــي تــم إســنادها لهــم، 
خصوصا بعد تواجد الحكم عبدهللا قاسم في 
إدارة المبــاراة النهائية بيــن منتخبي اإلمارات 
واليابــان، وتواجــد الحكــم وليــد محمــود فــي 
إدارة مبــاراة تحديد المركزيــن الثالث والرابع 

بين منتخبي عمان وفلسطين.
المبــاراة  إدارة  فــي  قاســم  عبــدهللا  وشــارك 
النهائيــة التــي أقيمــت األحــد 17 مــارس بيــن 
اإلمارات واليابــان، وانتهت بتتويج المنتخب 
اليابانــي بطــال، وذلــك بصفتــه حكمــا ثالثا إلى 
جانــب الحكــم األول تركي الصالحــي منعمان 
و”وان ترميزي” مــن ماليزيا والحكم الميقاتي 

“بختايور نامازوف” من أوزبكستان.
مبــاراة  إدارة  فــي  وليــد محمــود  شــارك  كمــا 
منتخبــي عمــان وفلســطين فــي لقــاء تحديــد 
المركزيــن الثالــث والرابع، وانتهــى بفوز عمان 
وتأهلــه إلــى كأس العالــم إلــى جانــب البطــل 
إلــى  ثالثــا  حكمــا  بصفتــه  وذلــك  والوصيــف، 
مــن  ماتاســان  ســهيمي  األول  الحكــم  جانــب 
مــن  لينــق”  “شــاوو  الثانــي  والحكــم  ماليزيــا 
مــن  كيبــن”  “لــي  الميقانــي  والحكــم  الصيــن 

الصين.
محمــود  ووليــد  قاســم  عبــدهللا  شــارك  كمــا 
مبــاراة نصــف النهائــي بيــن منتخبــي اليابــان 
وفلســطين، إذ أدار عبــدهللا المبــاراة بصفتــه 

حكما أوال ووليد بصفته حكما ثانيا.
تايلنــد  منتخبــي  مبــاراة  الحكمــان  أدار  كمــا 
وماليزيــا فــي دور المجموعــات، إذ أدار وليــد 
حكمــا  بصفتــه  وعبــدهللا  أوال  حكمــا  بصفتــه 

اإلمــارات  منتخبــي  مبــاراة  أدارا  كمــا  ثانيــا، 
وقيرغزتســان، إذ أدار عبــدهللا بصفتــه حكمــا 

أوال ووليد بصفته حكما ثانيا.
ويأتــي تميــز الحكميــن عبــدهللا قاســم ووليــد 

النهائيــات  مباريــات  إدارة  فــي  محمــود 
اآلســيوية تأكيدا على النجاح الكبير للصافرة 
البحرينيــة على جميــع األصعدة وفي مختلف 
البطــوالت، خصوصــا مــع مــا كســبته مــن ثقــة 

عالية في جميع األوساط.
ويعتبر الحكمان عبدهللا قاسم ووليد محمود 
مــن نخبــة حكام قارة آســيا على مســتوى كرة 

القدم الشاطئية.

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

عبدالله قاسم مع طاقم نهائي كأس آسيا 2019 للشواطئ  وليد محمود مع طاقم مباراة المركزين الثالث والرابع في كأس آسيا 2019 للشواطئ

استكمال مباريات 
التصفيات األولية 

للبطولة
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أكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم رئيــس لجنــة المنتخبــات 
الوطنيــة الشــيخ علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة أن العمــل متواصــل لدعــم 
المنتخبــات الوطنيــة وتحقيــق اآلمــال التــي وضعــت مــن قبــل ممثــل جاللــة الملــك 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

جــاء ذلــك فــي تصريــح للشــيخ علــي بن 
خليفــة بــن أحمد آل خليفــة، على هامش 
شهوده تدريبات المنتخب األولمبي الذي 
كأس  تصفيــات  فــي  للمشــاركة  يســتعد 
ســتقام  إذ   ،2020 23عامــا  تحــت  آســيا 
البحريــن خــال  فــي مملكــة  التصفيــات 
الجــاري،  مــارس   26 وحتــى   22 الفتــرة 
أيضــا:  منتخبنــا  مجموعــة  تضــم  حيــث 

بنغاديش، سيريانكا وفلسطين.
 وخــال الزيــارة، التقــى رئيــس مجلــس 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  إدارة 
واإلداري  الفنــي  الجهازيــن  بأفــراد 
للمنتخــب األولمبــي، باإلضافة إلى العبي 

المنتخب.
 وأكد الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 
خليفــة أن الزيارة تقــع واجبا على عاتقنا 
كمسؤولين، لمواصلة متابعة استعدادات 
المنتخبــات للمشــاركات المقبلــة، خاصــة 
علــى  مقبــل  األولمبــي  المنتخــب  وأن 
المشــاركة في التصفيات اآلســيوية التي 

ستستضيفها مملكة البحرين.
 وبيــن أن االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم 

منظومــة  مــن  جــزءا  يكــون  ألن  ســعى 
االتحــاد اآلســيوي في االشــتراك بتنظيم 
هــذه التصفيــات، مشــيرا إلــى أهميــة أن 
يكــون عاملــي األرض والجمهــور إيجابيا 
لدعــم مشــوار المنتخــب األولمبــي نحــو 
 23 تحــت  اآلســيوية  للنهائيــات  التأهــل 

عاما.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأكــد   
البحرينــي لكــرة القــدم أن المشــوار ليس 
األمــور  وأن  خاصــة  طويــا،  بــل  ســها، 
ثــم  األوليــة  التصفيــات  تجــاوز  تتطلــب 
الحقــا،  لألولمبيــاد  المؤهلــة  النهائيــات 
الفتــا إلــى األمنيــات بــأن تكــون انطاقــة 
التصفيــات  فــي  األولمبــي  المنتخــب 

إيجابية.
 وذكــر أن االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم 
األولمبــي  المنتخــب  علــى  كثيــرا  عمــل 
واســتثمر فيه كثيرا، مشــيرا إلى أن هذه 
المشــاركة تعــد مســؤولية للظهور بشــكل 
وصلــت  التــي  الصــورة  وعكــس  خــاص 
إليهــا كــرة القــدم البحرينيــة، معتبــرا أن 
األمــل  جيــل  هــو  األولمبــي  المنتخــب 

ومتمنيــا  البحرينيــة،  للكــرة  والمســتقبل 
للنهائيــات  والتأهــل  للمنتخــب  التوفيــق 

اآلسيوية.
 وأشــاد الشــيخ علــي بن خليفــة بن أحمد 
آل خليفــة بالمجهــود الكبيــرة الــذي تقوم 
مشــيرا  واإلداريــة،  الفنيــة  األجهــزة  بــه 
إلــى أن األمانــة العامة باالتحــاد وأعضاء 
مجلــس اإلدارة فــي متابعــة حثيثــة لــكل 
المنتخبــات، وخاصــة األولمبي، خصوصا 
أنــه مقبل على المشــاركة هــي األولى في 
2019 بعــد كأس آســيا التــي احتضنتهــا 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بدايــة 

العام الجاري.
 وأكد االهتمام الكبير الذي يوليه االتحاد 
فــي  إقامتهــا  مــع  خاصــة  للتصفيــات، 
البحريــن، مشــيرا إلى أن ســاح الجمهور 
ســيكون داعمــا للجيــل الــذي نبنــي عليــه 

آماال كبيرة.
مرحلــة  فــي  حصــل  مــا  أن  إلــى  ولفــت 

معالجتــه،  تمــت  للمنتخــب  االســتعداد 
المنتخــب  أن  الرياضــي  للشــارع  مؤكــدا 
وانطاقــة  بصــورة  ســيظهر  األولمبــي 

جديدتين وبداية موفقة إن شاء هللا في 
الجولة األولى من التصفيات. 

وقــال أيضــا: “نتمنــى أن يوفــق المنتخب 

اإليجابــي،  األداء  لتقديــم  األولمبــي 
الكــرة  بــه عناصــر ستشــرف  والمنتخــب 

البحرينية وتبشر بمستقبل زاهر لها”.

 الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة يتوسط المنتخب األولمبي

“األولمبي”... جيل األمل للكرة البحرينية
ــاد يــشــهــد تــدريــبــات الــمــنــتــخــب قــبــل الــتــصــفــيــات اآلســيــويــة ــحـ ــس االتـ ــي رئ
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 أكد نائب رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون اإلدارية والمالية رئيس اللجنة المنظمة لتصفيات كأس آسيا تحت 23 
عاًمــا 2020 التــي ستســتضيفها البحريــن خــالل الفترة 22 وحتى 26 مارس الجاري، علي البوعينيــن، أن االتحاد على جهوزية 
تامة الستضافة منافسات المجموعة الثانية من التصفيات التي تضم منتخبنا األولمبي وبنغالديش وسيريالنكا وفلسطين.

 وكان مجلــس إدارة اتحــاد الكــرة قد 
شكل لجنة منظمة للتصفيات برئاسة 
نائب رئيس االتحاد للشؤون اإلدارية 
والماليــة علــي البوعينيــن، وعضويــة 
أعضاء مجلس اإلدارة عارف المناعي 

وعبدالرضا حقيقي وياسر الرميثي.
 وذكــر رئيــس اللجنة علــي البوعينين 
علــى  توزعــت  المختلفــة  المهــام  أن 
أعضــاء اللجنة خــال الفترة الماضية 
من خال العمل على جوانب مختلفة 
مرتبطة باالســتضافة، مشــيًرا إلى أن 
فنــادق  مجموعــة  اعتمــدت  اللجنــة 
“إليت” كمقار لســكن وفود المنتخبات 
المشــاركة بما فيها منتخبنــا األولمبي 

ــا بدًءا من  الــذي دخل معســكًرا داخليًّ
9 مارس الجاري ويســتمر حتى نهاية 

التصفيات.
 وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت تعيين 

باالتحــاد  المســابقات  قســم  رئيــس 
البحريني لكرة القدم حسن إسماعيل 
كمنســق عــام للتصفيات التي ســتقام 
مبارياتهــا أيــام 22 و24 و26 مــارس 

مدينــة خليفــة  اســتاد  علــى  الجــاري 
الرياضيــة بواقع مبارتين في كل يوم 
األولــى ســتقام عند 4 عصــرا والثانية 

عند 7 مساء.
وفــد  أن  البوعينيــن  علــي  وبيــن   
االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم الــذي 

ســيصل  التصفيــات  علــى  سيشــرف 
اليــوم )الثاثــاء( 19 مــارس الجــاري 
أي قبــل 3 أيــام من موعــد االنطاقة، 
إذ ســيعقد الوفد بحضــوره االجتماع 
الفنــي الخــاص بمباريــات المنتخبات 
المشــاركة في المجموعة الثانية يوم 
الخميــس المقبل الموافــق 21 مارس 

المنتخبــات  ســتصل  فيمــا  الجــاري، 
المشــاركة علــى دفعــات ابتــداء مــن 
الجــاري،  مــارس   20 األربعــاء  يــوم 
ا  حيــث يصــل منتخــب فلســطين بــرًّ
عــن طريق جســر الملك فهــد عند 11 
عنــد  بنغاديــش  ومنتخــب  صباًحــا، 
ســيريانكا  ومنتخــب  مســاء،   8.45

عند 9.20 مساء.
االتحــاد  أن  إلــى  البوعينيــن  ولفــت   
االتحــاد  مــع  مســتمر  تواصــل  علــى 
لتنفيــذ  القــدم؛  لكــرة  اآلســيوي 
إلــى  مشــيًرا  االســتضافة،  متطلبــات 
حــرص االتحــاد علــى الوصــول إلــى 
ضمــان  أجــل  مــن  التامــة  الجهوزيــة 
بمملكــة  تليــق  اســتضافة  تقديــم 
مختلــف  احتضــان  فــي  البحريــن 
علــى  وخاصــة  الرياضيــة  الفعاليــات 

مستوى كرة القدم.
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جهوزية تامة الحتضان تصفيات آسيا تحت 23

 علي البوعينين

22

من تدريبات الحراس

 عامل األرض 
والجمهور 

إيجابي لدعم 
المنتخب

العمل متواصل 
لتحقيق آمال 

سمو الشيخ ناصر 
بن حمد

األربعاء بدء 
وصول الوفود 

والخميس 
االجتماع الفني

البوعينين: 
تواصل دائم 

مع االتحاد 
اآلسيوي

التحاق مرهون واستبعاد الكراني من األولمبي
ــا ــت 23 عاًمـ ــيوية تحـ ــات اآلسـ ــرات للتصفيـ ــل التحضيـ ــب يواصـ المنتخـ

يواصــل منتخبنــا األولمبــي لكــرة القــدم تحضيراتــه اإلعداديــة 
لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاًما 2020.

واستمر المنتخب األولمبي في أداء حصصه التدريبية اليومية 
علــى الماعب الخارجية التابعة لاتحــاد البحريني لكرة القدم، 
وذلــك تحــت قيــادة المــدرب التونســي ســمير شــمام والطاقــم 

المعاون.
ــا عنــد 6.30 من مســاء أمس  وخــاض المنتخــب تدريًبــا اعتياديًّ

على الماعب الخارجية.
ومــن المؤمــل أن يرفــع المنتخــب وتيــرة التحضيــر واإلعــداد 
بمنتخــب  ســتجمعه  التــي  التصفيــات  فــي  األولــى  للمواجهــة 

بنغاديش يوم الجمعة المقبل الموافق 22 مارس الجاري.

انضمام مرهون

وشــهد مــران يــوم أمــس انضمــام الاعــب محمــد مرهــون إلــى 
صفــوف المنتخــب األولمبــي قادًمــا مــن ناديــه بوهيميانــز بــراغ 
بانضمــام  الصفــوف  تكتمــل  أن  المؤمــل  مــن  فيمــا  التشــيكي، 
المحترف في الدوري اليوناني وقائد المنتخب األولمبي محمد 

الحــردان، فيمــا اســتبعد الجهــاز الفنــي الاعــب حســن الكراني؛ 
بسبب اإلصابة.

قائمة المنتخب

شــمام  ســمير  األولمبــي  للمنتخــب  التونســي  المــدرب  وكان 
اســتدعى قائمــة مكونــة من 27 العًبــا للتحضيرات، هــم: محمد 
وأحمــد  جميــل  حســين  )aiginiakos FC اليونانــي(،  الحــردان 
الشروقي )birkirkara المالطي(، محمد مرهون )بوهيميانز براغ 

التشــيكي(، يوســف حبيــب، أحمد حبيب وســيد هاشــم عيســى 
)المالكيــة(، أحمــد صالــح وعبدالعزيــز الكنــدري )مدينة عيســى(، 
عمار محمد )المنامة(، سيد إبراهيم علوي وعلي حسن )األهلي(، 
ســيد محمد أمين وحســن الكراني )سترة(، مصعب عمر، جاسم 
خليــف وحســين الخياط )الرفاع الشــرقي(، جاســم نــور، عدنان 
فــواز وحمــد شمســان )الرفــاع(، عبدالرحمــن األحمــدي ومحمــد 
الشامســي )المحرق(، أحمد بوغمار )الحد(، حســن مدن وعباس 

العصفور )الشباب(، عبدالعزيز خالد وأنور أحمد )النجمة(.

جدول المباريات

يشــار إلــى أن منتخبنــا األولمبــي ســيلعب فــي الجولــة األولــى 
أمــام بنغاديــش، والثانية أمام منتخب ســيرالنكا يوم 24، فيما 

يختتم مبارياته يوم 26 بمواجهة منتخب فلسطين.
وينــص نظــام التأهــل فــي التصفيــات اآلســيوية علــى ترشــح 
صاحــب المركــز األول من المجموعات الـ 11، إضافة إلى أفضل 
4 منتخبــات تحتــل المركــز الثاني مع صاحــب الضيافة )تايلند(؛ 

ليكتمل العدد )16 منتخًبا( في النهائيات اآلسيوية.

من تدريب المنتخب أمس )تصوير: سيد علي شبر(

اللجنة اإلعالمية

شــهدت منافســات الكــرة الطائــرة بــدورة النخبة الخليجية للســيدات 
الجولتيــن األولــى والثانيــة، وتقــام  بعــد ختــام  إثــارة ونديــة   2019
البطولــة تحــت رعاية عضو المجلس األعلى للشــباب والرياضة عضو 
اللجنــة األولمبية البحرينية رئيــس لجنة رياضة المرأة رئيس االتحاد 

البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة.

 وقدمــت الفــرق مســتويات مميزة وســط حضور نواف المشــعان مدير عام 
مؤسســة النخبــة األولــى لتنظيــم المعــارض والمؤتمــرات والفعاليات رئيس 
اللجنــة المنظمــة العليــا للــدورة إضافــة إلى الحضــور الجماهيري الــذي تابع 

المنافسات.
 فــي منافســات الطائــرة، تمكــن فريق البســيتين من الفوز علــى األمن العام 
بشــوطين مقابــل شــوط، واألهلــي فــاز علــى أزورايــت الســعودي بشــوطين 
مقابــل شــوط، وفــاز البســيتين علــى أزورايــت بشــوطين نظيفيــن، وحقــق 
المحرق فوزًا على األمن العام بشوطين نظيفين، وفاز المحرق على األهلي 

بشوطين نظيفين.
 وبعــد ختــام اليــوم األول، تصــدر المحــرق الترتيــب برصيــد )6 نقــاط(، ثــم 
البســيتين )5 نقــاط(، األهلــي )نقطتيــن(، وأزورايــت الســعودي واألمن العام 
)نقطة واحدة لكل منهما(.  وتشهد صالة اتحاد الطائرة اليوم الثاثاء إقامة 
مباراتين عند الساعة السادسة مساًء، حيث سيلتقي األهلي مع البسيتين، 

والمحرق مع أزورايت السعودي.

نهائي النخبة الخليجية للسيدات

أحمد مهدي



حصــل الحكــم الدولــي محمــد بــن جمــال على 
جائــزة أفضــل حكــم فــي بطولة مصــر الدولية 
مســتويات  بعــد   G2 والمصنفــة  للتايكونــدو 
تحكيميــة مميزة فــي إدارة مختلف المباريات 
وصــوال إلــى المباريــات النهائيــة التــي شــهدت 

تواجد بن جمال في المواجهات.
البحريــن  اتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأكــد 
للدفــاع عــن النفس  أحمــد عبدالعزيــز الخياط 

الحكــم  عليــه  حصــل  الــذي  اإلنجــاز  هــذا  أن 
الدولــي محمــد بن جمال يؤكــد حرص االتحاد 
الوطنيــة فــي مختلــف  الكفــاءات  علــى دعــم 
األلعــاب، مشــيرا إلــى أن اإلنجــاز يضــاف إلــى 
والحكــم  عمومــا،  االتحــاد  انجــازات  رصيــد 
الدولــي محمــد بــن جمــال خصوصــا فــي لعبــة 
التايكونــدو التــي أثبتت مكانتها على الســاحة 

في الفترة الماضية.

وأوضــح أحمــد عبدالعزيــز الخيــاط أن إنجــاز 
محمــد بن جمال يعطينا الدافــع لمواصلة دعم 
الكفــاءات التــي يضمهــا االتحــاد فــي مختلــف 
األلعــاب، وســيكون هــذا اإلنجــاز دافعــا لجميع 
األجهــزة الفنيــة واإلداريــة والتحكيميــة ببــذل 
المزيد من الجهود لمواصلة حصد اإلنجازات.

من جانبه، قدم الحكم الدولي محمد بن جمال 
شــكره وتقديره إلــى أحمــد عبدالعزيز الخياط 
وكافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى دعمهــم 
الكبيــر لــه طــوال الفتــرة الماضية، مشــيرا إلى 

أن حصولــه على جائزة أفضل حكم ثمرة دعم 
االتحــاد وحرصــه علــى بــذل جهــود مضاعفــة؛ 
مــن أجــل رفع اســم مملكــة البحرين فــي كافة 

المحافل، مقدما للجميع الشكر والتقدير.
أقيمــت  التــي  الدوليــة  مصــر  بطولــة  وتعتبــر 
فــي شــهر فبرايــر ٢٠١٩ مــن أقــوى البطــوالت 
المفتوحــة لســنة ٢٠١٩، والتــي لهــا شــأن فــي 
وتأهيلهــم  العالــم  العبيــن  عمالقــة  تصنيــف 
للمشــاركة في دورة األلعــاب األولمبية والمقرر 

انعقادها في اليابان - طوكيو ٢٠٢٠.
تكريم الحكم محمد بن جمال

بن جمال أفضل حكم في دولية مصر للتايكوندو
الخياط يؤكد مواصلة اتحاد اللعبة دعم الكفاءات الوطنية

أم الحصم - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

جــرد داركليــب األهلــي من لقبــه وتأهل لنهائي دوري الدرجة األولى للكرة الطائرة بعدما فاز بصعوبة بنتيجة 3/2 في المباراة 
الثانيــة التــي أقيمــت بينهمــا ضمــن منافســات المربع الذهبي بمســابقة الدوري مســاء أمس علــى صالة االتحاد بمدينة عيســى 

الرياضية؛ ليضرب موعدا مع المحرق في النهائي األول بتاريخ 28 مارس الجاري.

والثانــي  األول  بالشــوط  داركليــب  وفــاز 
25/17، 26/24 قبــل أن يفوز األهلي بالثالث 
العنيــد حســم  25/21 لكــن   ،31/29 والرابــع 

الخامس لصالحه 19/17.
أدار اللقــاء طاقــم الحــكام الدولــي المكــون 
الكعبــي والثانــي جعفــر  مــن األول حســين 

إبراهيم.
وعلى الرغم من تقدم األهلي 5/1 منذ بداية 
الشــوط األول، إال أنــه فقــد الســيطرة علــى 
مجاريات اللعب تاركا المجال أمام داركليب 
ليســرح ويمرح ضاربوه ويمــروا من حوائط 
صــده بــكل ســهولة وكان علــي إبراهيم احد 
نجــوم الشــوط بتألقه الهجومــي من مركزي 
1 و2؛ ليقلــب العنيد الطاولة ويتقدم 14/11 

التغطيــة  بفضــل   22/16 الفــارق  وســع  ثــم 
الهجومــي  والتنويــع  الجيــدة  الدفاعيــة 
وتسريع اللعب من منتصف الشبكة؛ لينتهي 
الشــوط لداركليــب بضربــة ســاحقة من علي 
إبراهيــم 25/17 وســط تراجع أهــاوي على 

مستوى الصد والهجوم.
إذ  الثانــي،  الشــوط  فــي  الســيناريو  تكــرر 
تقــدم األهلــي 0-4 بإرســاالت الخبــاز وبلــوك 
الصيرفــي وزج المــدرب بعلــي مرهــون فــي 
مركــز 4 منــذ البدايــة، لكن داركليــب عاد من 
جديــد ليفرض ســيطرته بســاح اإلرســاالت 
لمحمــد يعقوب مــع تفعيل الكرات الســريعة 
لحســن عبــاس ليتقــدم داركليــب 14-16 ثم 
18-20 بتألق ويليان من مركز 4 لكن األهلي 

اســتطاع أن يــدرك التعــادل 21/21 بحوائط 
الصــد، ثــم 23/23 و24/24 قبــل أن يصــوب 
محمــد يعقــوب ضربــة ســاحقة مــن مركــز 2 
ومــن خطأ هجومي ارتكبه علي مرهون فاز 

العنيد 26/24.
الشــوط الثالث كان من أكثر األشــواط إثارة 
ونديــة، حيــث شــهد تكافــؤا فــي المســتوى، 
واعتمد األهلي على أطرافه الهجومية فيما 
كان التنويــع طاغيــا علــى أســلوب داركليب، 
ومنــذ النتيجــة 19/19 دخــل الفريقــان فــي 
سلســلة من التعادالت، وكان داركليب قريبا 
مــن الفوز عندما تقادم 24/23 قبل أن يظهر 
المعهــودة  هوايتــه  بممارســة  عنــان  محمــد 
بتنفيــذ الضربــات الســاحقة ليتقــدم األهلــي 

اآلخــر  هــو  يعقــوب  محمــد  ليظهــر   27/26
بضرباتــه الســاحقة لتصبح النتيجــة 29/29 
ويحســم األهلي الشــوط بضربة ساحقة من 
بيــزا ثــم صد ناجح مــن الصيرفــي في وجه 

محمد يعقوب 31/29.
واصــل األهلــي أدائــه الرائــع بعدمــا اســتعاد 
قوتــه الهجومية مــع حوائط الصد التي كان 
بطلها الصيرفي كما شارك محمد عباس بدال 
مــن الخباز وقــدم أداء جيدا، وتالق بيزا في 
الكــرات الهجومية الحاســمة وتقــدم األهلي 

16-20 وحافــظ علــى تقدمــه حتــى النهايــة 
بفضــل بروز مرهون ليتقــدم 21-24 وأضاع 
محتــرف داركليب اإلرســال لينتهي الشــوط 

لألهلي 25/21.
 6 الخامــس  الشــوط  فــي  داركليــب  تقــدم 
2- واســتطاع األهلــي التعــادل 9-9 بفضــل 

لمحمــد عنــان، وأثنــاء  الهجوميــة  النجاعــة 
تقــدم داركليــب 14-15 ســقط عنــان مصابــا 
ليتــم  الكــرة  تــداول  أثنــاء  األرض  علــى 
اســتبداله، ووصلــت النتيجة 17-17 قبل أن 
ينفــذ يعقــوب ضربــة ناجحة مــن مركز 2 ثم 

أخرى من ويليان ليفوز البنفسجي 19/17.

داركليب يجرد األهلي من اللقب

داركليب فاز وطار إلى النهائي

جانب من االجتماع

األولمبياد الخاص يرفع رصيده إلى 24 ميدالية
ــي ــة بأبوظبـ ــاب العالميـ ــي دورة األلعـ ــازات فـ ــن اإلنجـ ــد مـ ــاؤل بمزيـ تفـ

رفعت فرق األولمبياد الخاص البحريني غلتها من الميداليات الملونة في دورة األلعاب 
العالمية لألولمبياد الخاص بأبوظبي ٨ - ٢٢ مارس ٢٠١٩  إلى ٢٤ ميدالية وذلك بواقع 

٧ ذهبيات و٧ فضيات و١٠ برونزيات.

ثانــي  الحســيني  ســارة  النجمــة  وحققــت 
البطولــة، حيــث  فــي  الذهبيــة  ميدالياتهــا 
حققــت المركــز األول فــي أعتــى ســباقات 
الجــري مســافة ١٠٠ متــر فــي زمــن ١٥.٩٦ 
بفــارق مريــح عمــن يليهــا. ووضعت ســارة 
تركيزهــا على المســار والتزمت به منطلقة 
مســارها  مــن  الخــروج  لتتفــادى  كالســهم 
الــذي كانــت تتعــرض  الفنــي  وهــو الخطــأ 
لــه فــي ســباقات ببطــوالت ماضيــة؛ كونهــا 
مســافة  األطــول  الســباقات  معتادة علــى 
وبذلــك  متعرجــة.  نقــاط  عنــد  تبــدأ  التــي 
تكــون قد حصدت ذهبيتين اثنتين لمملكة 

البحرين.
الســبيعي  عايشــة  زميلتهــا  قطفــت  كمــا 
برونزيــة ١٠٠ متر في مجموعتها بتحقيق 
ســجلها،  إلــى  لتضيفهــا  ثانيــة   ١٥.٦ زمــن 
حيــث كانــت قــد حــازت الفضــة فــي يــوم 

سابق.
المقهوي  فضيــة  كميــل  فارســنا  وحصــد 
محققــا  اإلنجليــزي،  الركــوب  مســابقة 
٣٨ نقطــة، ليتــوج مــن قبــل ســفير النوايــا 
الحســنة لألولمبياد الخــاص الدولي الفنان 
الميداليــة  وهــي  فهمــي.  حســين  الكبيــر 
الثانيــة لكميــل، حيــث ســبق لــه الحصــول 
Work-  علــى الميداليــة الذهبيــة فــي فئــة
ing Trails، حيــث تجــرى المنافســات فــي 

منتجع الفرسان.
كمــا حقــق الفــارس أحمــد الشــيخ فضيــة 
مسابقة الركوب اإلنجليزي في مجموعته، 
حققــت  بينمــا  نقطــة.   ٣٢ ســجل  حيــث 
فــي  الرابــع  المركــز  العاثــم  نيلــة  الفارســة 

فئتها، مسجلة مشاركة مشرفة.
وحصــد الاعب محمد العلي المركز الثاني 
والميدالية الفضية في منافســات السباحة 
الحرة ٢٥ مترا وذلك في زمن قدره ٢٣.٢٦ 
ثانيــة بفــارق أقــل مــن ثانيــة ونصــف عــن 
المركز األول. ويقود الكابتن الســيد محمد 
مختــار فويــق الســباحة البحرينــي المكون 

من ٤ العبين.
وحققــت العبــة البوتشــي عهــود دويشــان 
بالتركيــز  تمتــع  أداء  بعــد  ثمينــة  فضيــة 
فــي  مســاهمة  بذلــك  وتكــون  والهــدوء. 
بعــد حصولهــا علــى  ميداليتيــن فضيتيــن 

فضية الجماعي.
وحقــق فريــق الدراجــات الهوائيــة بقيــادة 
المــدرب ناجــي أحمد ميداليــة برونزية من 
خال الاعب ســيد علي حسين في سباق 
 ٤٢.٠٦ قــدره  زمنــا  محققــا  كيلومتــرا   ٢٥
دقيقــة وبفارق جــزء من الثانية بينه وبين 

صاحب المركز الثاني.
وفــي تنس الطاولة فئــة الزوجي المختلط 
أحرز  الاعــب علــي عبدالوهــاب وجواهــر 
بقيــادة  البرونزيــة  الميداليــة  عيســى 
المدربين عبدهللا مجيد ولطيفة بوحجي.

وواصلــت العبــة الريشــة الطائــرة فاطمــة 
حســين تألقها بقيــادة المدرب الكابتن علي 
عباس، حيث هزمت المتنافســة اإلســبانية 
بنتيجــة شــوطين مقابــل ال شــيء. وبقيت 
لهــا مباراتــان يــوم غــد الثاثــاء، علمــا أنهــا 
الثالــث كأدنــى حــد، غيــر  المركــز  ضمنــت 
أن طموحهــا هــو الحصــول علــى ذهبيتهــا 

العالمية األولى.
وفي الريشة الطائرة فئة الزوجي المختلط 
والاعبــة  حســين  محمــود  الاعــب  فــاز 

فاطمة حسين في أول مبارياتهما.
أمــا مســابقة، فــا يــزال منتخبنــا متقدمــا 
وســيخوض المنافســة النهائيــة والتتويــج 
خــال األيــام المقبلــة، حيــث أكــد المــدرب 
الكابتــن قاســم بــن جميــع أن فريقــه يتمتع 

باألداء الثابت الذي يبشر بالخير.
وكان فريــق البولينــج قــد أنهى مشــاركاته 
أمس األحد بحصول العبه عبدهللا مرســل 
علــى البرونزيــة بقيادة مدربــه عبداللطيف 

راشد.

 أداء مشرف

لألولمبيــاد  الوطنــي  المديــر  صرحــت 
الخــاص البحريني وفيقة جمال بأن الفرق 
قصــارى  تبــذل  البطولــة  فــي  البحرينيــة 
خــال  البــارزة  النتائــج  لتحقيــق  جهدهــا 
األيــام المتبقيــة البطولة التــي تتبقى لها ٣ 

أيام، وتنتهي تحديدا في ٢١ مارس.
تركــز  البحرينيــة  البعثــة  أن  وأضافــت 
اهتمامها على الذهب الذي حصدت منه 
٦ ميداليات واقتربت من المراكز األولى 
فــي بعض الحــاالت بفــوارق ضئيلة جدا 

منهــا أجــزاء مــن مئــة مــن الثانيــة فــي 
إحــدى الحاالت، وثانية واحدة في حال 
أخــرى. مواصلــة أنه من المهــم للرياضي 
بــذل أقصــى جهــد لتمثيــل الوطــن، وأن 

اآلمــال معقودة على الاعبين والطواقم 
أجــل قطــف  مــن  والتدريبيــة؛  اإلداريــة 
لــرؤى  تحقيقــا  الذهبيــات  مــن  المزيــد 

القيادة الرشيدة.

من التتويج

أبوظبي - الوفد اإلعالمي
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أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

عقــد االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال اجتماعا تنســيقيا مع 
اللجنــة البارالمبيــة بحضــور رئيــس اللجنة الشــيخ محمد بن 
دعيــج آل خليفــة، ورئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحريني 
لرفع األثقال ســلطان الغانم، وأعضاء مجلس اإلدارة جاســم 
بورشــيد أميــن الســر، وعلــي عبــدهللا األميــن المالــي، ونيلــة 
المير رئيس لجنة المرأة أمين السر المساعد باالتحاد، حيث 
هــدف االجتمــاع التنســيقي إلــى فتــح أبــواب التعــاون ومــد 
جســورها بين االتحاد واللجنة البارالمبية لدعم رياضة ذوي 
الهمــم وتقديــم كل مــا يمكن تقديمه لإلســهام فــي تطويرها، 
وتــم خــال االجتمــاع مناقشــة عــدد مــن المقترحــات للعمل 
عليهــا أبرزهــا إمــكان إدراج فئة ذوي الهمــم في بطولة غرب 
آســيا لبناء األجســام واللياقة البدنية التي سينظمها االتحاد 
خال شهر أبريل المقبل، والتنسيق للمشاركة في البطوالت 
األخــرى بمــا فيهــا “البــاور ليفتنــغ” لــذوي الهمــم علــى أن يتم 
إعداد مقترح مفصل بذلك؛ لتتم مناقشته في اجتماع آخر.

وقــد أبــدى االتحــاد البحريني لرفــع األثقال اســتعداده التام 
لدعم اللجنة البارالمبية في أي أمر تحتاجه يتعلق برياضات 
ذوي الهمــم وذلــك تماشــيا مــع رؤى وتوجهــات ممثــل جالة 
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 

خليفة بذلك الجانب من الرياضة.
 مــن جهتــه، أثنى الشــيخ محمد بن دعيــج آل خليفة بجهود 
االتحــاد البحرينــي لرفع األثقال ومــا يبذله من أجل االرتقاء 
بالرياضــات المنضوية تحت مظلته، مشــيرا للمبادرة الطيبة 
في ضم ذوي الهمم في هذه الرياضات، مؤكدا دعمه الكامل 
لمثل هذه األفكار والمبادرات التي تنصب في مصلحة هذه 

الفئة من الرياضيين.
كمــا أشــاد الغانــم بما تقوم بــه اللجنة البارالمبيــة من مجهود 
جبــار برعايــة وعنايــة رياضيــي ذوي الهمم، ونشــرها الوعي 
الثقافــي لهــذه الرياضــة ومــدى أهميتهــا النخــراط إخواننــا 
وأخواتنــا مــن ذوي والهمــم بالرياضــة بمــا ينعكــس إيجابيــا 

بصورة عامة.

اجتماع تنسيقي لألثقال والبارالمبية

حسن علي
العنيد يحرز 

انتصارا صعبا 
على النسور 
بمربع الطائرة
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نظمــت جمعيــة مدينــة عيســى الخيريــة االجتماعيــة حفــل الــزواج الثالــث )تآلــف 3( 
للطائفتيــن الكريمتيــن، مســاء الجمعــة، وذلــك في نادي طيــران الخليج، حيــث ُزفَّ 14 
فارســا إلى عش الحياة الزوجية، وحضر الفرح عددا كبير من المدعوين مباركين لهم 

زواجهم الميمون.

وأكــد نائب رئيــس الجمعية رئيــس اللجنة 
إيــاد  الجماعــي  الــزواج  لمشــروع  العليــا 
المبــادرات  مــن  يعــد  الحفــل  أن  المقهــوي 
تمثــل عرًســا  التــي  المتميــزة  االجتماعيــة 
أبنــاء  مــن تالحــم  بامتيــاز وتزيــد  وطنًيــا 

الطائفتين الكريمتين.
وأضــاف أن هــذا الحفل البهيج الذي يجمع 
بيــن أبنــاء الطائفتيــن الكريمتيــن يعكــس 
صورة من صور التعايش األخوي المتأصل 
في البحرين، ويسهم إسهاما كبيرا وجليال 
فــي توطيــد وتعزيــز مــا بيــن أبنائهــا مــن 
تعايش أخوي وترابط وثيق اجتماعي في 

األفراح واألتراح.
الجبــارة  الجهــود  علــى  المقهــوي  وأثنــى 
التــي قــام بها المنظمون لهــذا الزواج الرائع 
الــذي ارتســمت فيــه الفرحة على العرســان 

لــوال  ليتحقــق  ذلــك  يكــن  ولــم  والمهنئيــن 
الحــرص الكبيــر مــن الداعمين الــذي تعجز 

الكلمات عن شكرهم.
بــدوره، قال رئيس مجلــس إدارة الجمعية 
نضــال البنــاء إن حصيلة هذا المشــروع ما 
هــي إال ثمــرة مســتمرة مــن العطــاء، التــي 
حملت علــى عاتقها توطيد أواصر الترابط 
االجتماعي من خالل إقامة هذا المشــروع 

الذي ال يستثني أحًدا من أبناء البحرين.
كمــا عبــر البنــاء عــن بالــغ شــكره وتقديــره 
للجهــات الداعمــة والرعــاة للــزواج، وكبــار 
فــي  الحفــل  حضــرت  التــي  الشــخصيات 
نســخته الثالثــة، وجميــع المهنئيــن الذيــن 
توافــدوا علــى نادي طيــران الخليج لتهنئة 
العرسان ومشاركتهم أفراحهم، راجين من 

هللا أن يمن عليهم بحياة زوجية هانئة.

حفل زواج مدينة عيسى الخيري

مدينة عيسى - جمعية مدينة عيسى الخيرية االجتماعية

“مدينة عيسى الخيرية” تزف 28 عريسا من الطائفتين
المقهـــوي: مبـــادرة متميـــزة تمثـــل عرًســـا وطنًيـــا بامتيـــاز وتزيـــد مـــن التالحـــم
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إعداد: هبة محسن

كرمــت شــركة خدمــات مطــار البحرين 
فيهــا  العامليــن  مــن  مجموعــة  “بــاس” 
بمناسبة اختيارهم كموظفين مثاليين. 
الرئيــس  أكــد  المناســبة  وبهــذه 
التنفيــذي للشــركة ســلمان المحميــد أن 
اســتراتيجية شــركة “بــاس” تركــز على 
تعزيــز بيئــة عمــٍل نشــطة، وقائمــة على 
العمــل  أخالقيــات  وتطبيــق  العدالــة 

وتقدير الكفاءات.
بأهميــة  تؤمــن  الشــركة  أن  واضــاف 
البشــرية  الكــوادر  فــي  االســتثمار 
وتنميتها. وهــذا النهج الذي تقوم عليه 
شــركة باس، هو ما يجعلها وجهة عمٍل 

مفّضلة للبحرينيين.
وعلــى صعيــٍد متصــل، عبــر المكرمــّون 
كموظفيــن  ســعادتهم الختيارهــم  عــن 
بكونهــم  اعتزازهــم  مبديــن  مثالييــن، 
ال  والتــي  “بــاس”،  شــركة  مــن  جــزءا 

بموظفيهــا  الحفــاوة  عــن  تتوانــى 
الوصــول  أجــل  مــن  بهــم،  واالهتمــام 
إلــى أفضل درجــات الرضــى الوظيفي، 

والــذي ســينعكس علــى أدائهــم وجودة 
الخدمات المقدمة من قبل الشركة.

أمــا المكرمــون لهذا الشــهر فهم: فاطمة 

خليفــة، علــي حســين، علــي درويــش، 
جيوغنس فيليكيانــو، راغفيندرا نايك، 

وليد عبدهللا، جعفر سيد طاهر.

ـــرية ـــوادر البش ـــي الك ـــتثمار ف ـــة االس ـــن بأهمي ـــد: نؤم المحمي

“باس” تكرم موظفي الشهر

فــازت شــركة الحــداد للســيارات بأربــع جوائز مــن أصل ثمانــي جوائز رئيســية في 
حفل توزيع جوائز MBCME لعام 2019 الذي أقيم في دبي.

أداء  أفضــل  جائــزة  الجوائــز  وتشــمل 
لعــام  المســتخدمة  للســيارات  مبيعــات 
2018، وجائــزة أفضــل تحقيــق للهــدف 
المنشود لعام 2018، وجائزة أفضل أداء 
مبيعــات للشــركات لعــام 2018، وجائــزة 
التوقعات الشــهرية األكثــر الموثوقة بها 
المديــر  إلــى  تقديمهــا  وتــم   2018 لعــام 
وارن  للســيارات  الحــداد  لشــركة  العــام 
هدســون، ومديــر المبيعــات برايان لوج، 
ومديــر التســويق عمــران علــي، من قبل 
MB�  الرئيــس والمدير التنفيذي لشــركة

CME مارك دي هايس.
Daim�  حضــر الحفل العديد مــن ممثلي

إلــى  باإلضافــة   MBCMEو  ler AG

الموزعيــن  جميــع  وممثليــن  مديريــن 
العامين لســيارات مرسيدس-بنز، والتي 
تتألــف مــن جميــع أســواق دول مجلــس 

التعاون الخليجي والمشرق العربي.
الحــداد  لشــركة  العــام  المديــر  وعلــق 
أن  للغايــة  “يســعدنا  قائــال:  للســيارات 
المرموقــة  األربــع  الجوائــز  هــذه  نحقــق 
ونســعى جاهديــن لمواصلة هــذا النجاح 
فــي الســنوات المقبلــة. نحــن فخــورون 
أفضــل  جائــزة  بفوزنــا  خــاص  بشــكل 
المســتخدمة  للســيارات  مبيعــات  أداء 
للمــرة الثانيــة علــى التوالــي، ألنــه إنجاز 
لــم يحققــه أي مــن الموزعيــن اآلخريــن 

لسيارات مرسيدس-بنز من قبل”.

”MBCME“ الحداد” تحصد 4 جوائز مع“
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لتأسيســها،  الـــ35  بالذكــرى  احتفــاالً 
أيونيكــس  جــالل  شــركة  أطلقــت 
)أكــوا كــول( تطبيقهــا الخــاص لهواتــف 
أول  لتكــون  واألبســتور،  األندرويــد 

شــركة مياه في البحرين تطلق تطبيقا 
لخدماتهــا عــن طريــق الهاتــف الذكــي، 
والتفاعــل  باالتصــال  يســمح  والــذي 

بشكل سلس مع العمالء.

وأكــدت الشــركة أن »إطــالق التطبيــق 
يأتي تزامًنا مع دخول التكنولوجيا في 
حياتنــا اليوميــة، إذ أصبــح الطلــب عبر 
التطبيــق بديالً مفضــالً لمعظم عمالئها 

إلــى مــا  منــذ إطالقهــا التطبيــق نظــًرا 
يتميز به من مواكبة ألحدث التطورات 

والبرامج التكنولوجية والفنية«.
علــى  التطبيــق  »ســيعمل  وأضافــت:   

مــن  ويرفــع  البيــع  عمليــات  تحســين 
مستوى إمكانية الوصول إلى العمالء«.
للميــاه  مــوزع  أول  كــول(  )أكــوا  وتعــد 
المعدنيــة المعبــأة فــي مملكــة البحرين 

الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  ودول 
الشــرب  بميــاه  عمالءهــا  تــزود  حيــث 
المعبأة في زجاجات فائقة النقاوة منذ 

عام 1984.

»أكوا كول« تطلق أول تطبيق لطلبات مياه الشرب

“ســواروفسكــي” تطلــق مجمــوعــة عيــد األم
تــــــصــــــامــــــيــــــم مــــــتــــــألــــــقــــــة تـــــــشـــــــع بــــــــالــــــــنــــــــور والـــــــــــــــــدفء

الشــمس  علــى  خالبــة  إطــالالت  مــع 
أطلقــت  والحدائــق،  والرمــال  والبحــر 
سواروفســكي البحريــن، وهــي شــركة 
الحــواج،  شــركات  لمجموعــة  تابعــة 

مجموعة عيد األم في منتجع ريف.
أطلقتهــا  التــي  المجموعــة  ترمــز 
لتحمــل  الشــمس  إلــى  سواروفســكي 
معنــى الــدفء والنــور لتعبــر عن دفء 

العالقة بين األم وابنتها.
مديــرة  الجديــدة  المجموعــة  قدمــت 
سواروفســكي  فــي  العامــة  العالقــات 
بركاتيرافهــا  ســواًرا  األوســط  الشــرق 

مجموعة من اإلداريين. وحضر الحفل 
المدونييــن  مشــاهير  مــن  عــدد  أيًضــا 
“بلوجــرز”  ميديــا  السوشــيال  فــي 
والصحفييــن  الشــخصيات  وكبــار 

واإلعالميين.
 ورحب جواد الحواج، العضو المنتدب 
عبــد  العــام  والمديــر  الحــواج،  لشــركة 
جميــع  وشــكروا  الحــواج،  الوهــاب 

سواروفســكي  إدارة  فريــق  أعضــاء 
الضيــوف  وجميــع  األوســط  الشــرق 
الذين سعدوا برؤية التصاميم المتألقة 

لمجموعة عيد األم لهذا العام.

كشــف مجمــع دلمونيــا الســتار عــن حــوض البحريــن المائــي كأحــد مرافــق 
الترفيــه التي ســتكون متاحة للــزوار. ويحتوي الحوض الــذي يبلغ ارتفاعه 
16 متًرا وعرضه بحوالي 7 أمتار حوالي 700 ألف لتر من المياه، ما يجعله 
أول حــوض أســطواني يصــل إلــى هــذا االرتفــاع والعمــق فــي المنطقــة. 
وســيصبح الحــوض المائــي منزاًل للعديد من األســماك والكائنــات البحرية، 
وســيكون مفتوًحا للزوار حال افتتاح المجمع التجاري في وقت الحق من 

هذا العام.

ويعــد حوض البحريــن المائي واحًدا 
مــن العديــد مــن الوســائل الترفيهيــة 
التي ســتكون متاحــة في في جزيرة 
التجــاري  المجمــع  داخــل  دلمونيــا 
للــزوار  ويقــدم  المحــرق  بمنطقــة 
تجربــة جديدة وفريــدة في المملكة. 
وقــد صمم بطريقة تســمح لــه بالنفاذ 
للمجمــع،  األربعــة  الطوابــق  خــالل 
حيــث يــأوي الحوض أنــواع مختلفة 

مــن األســماك التي تتواجــد عادًة في 
المياه االســتوائية والمحيــط الهندي 

والهادي وبحر العرب
وقــد صرح الرئيــس التنفيذي لمجمع 
دلمونيــا الشــيخ محمــد بــن دعيج آل 
خليفة قائاًل: “يسرنا أن نكشف الستار 
األحــدث  المشــروع  هــذا  مثــل  عــن 
والفريد من نوعه في مجمع دلمونيا. 
حيــث ال شــيء يضاهــي العمــل جنًبا 

إلــى جنــب مــع شــركة شــهيرة وذات 
خبــرة عريقــة فــي هــذا المجــال مثل 
ELSS التي تقدم منتجات وخدمات 

من عاليــة الجودة لتكون قادرة على 
بنــاء وتثبيــت حــوض الســمك األول 

من نوعه في المجمع التجاري”.

ــا” ــي ــون ــم “دل وتــحــتــضــنــه  الــمــنــطــقــة  ــي  فـ نـــوعـــه  ــن  مـ األول 

كشف الستار عن حوض البحرين المائي األسطواني
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تتمتع بشخصية محبوبة بالعمل بسبب اقدامك 
على مساعدتهم.

أطلق العنان لتصرفات الحسنة لتحافظ على 
عالقاتك.

تشعر بالفراغ العاطفي بسبب انفصالك عن 
الحبيب.

حاول ان تستفيد من مدخرات في تنفيذ 
مشروع لطالما حلمت به.

ال تتدخل فيما ال يعنيك اهتم فقط بمحيط 
عملك.

لديك خفة ظل وحضور جذاب يجعلك مرغوبا 
من الجنس اآلخر.

تحصل على دعم مالي يساعدك في تنفيذ 
مشروعك.

حاول ان تحافظ على عالقتك مع اشخاص 
مهمين في العمل.

ال تبح لمن تحب بمشاعرك ان لم تكن متأكد بعد 
من حقيقتها.

 عليك ان تكون مسؤوال اكثر عن اعمالك 
وتديرها بنفسك.

أنت مفعم نشاطًا وحيوية، والفضل في ذلك 
كثرة التمارين الرياضية.

امكث في منزلك النجاز مهامك السهلة 
والبسيطة.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

19 مارس

 2009
توجيه اتهام رسمي 
لرئيس إسرائيل 

األسبق موشيه 
كتساف بتهم 

االغتصاب والتحرش 
الجنسي. 

 Warner“ طرحت شركة
Bros” إعالنا دعائيا 

جديدا لفيلم األبطال 
الخارقين خاصتها 

)Shazam( عبر قناتها 
الرسمية على ”يوتيوب”، 

وتخطى اإلعالن حاجز 
النصف مليون مشاهدة 

خالل ساعات.

tariq.albahar
@albiladpress.com

منتظم بــشــكــل  ــر  ــش ــن وال الـــصـــور  بـــجـــودة  االهــتــمــام 

كيف تزيد التفاعل مع حسابك على انستغرام؟

تواصــل منصــة إنســتغرام اســتحواذها علــى الكثيــر مــن المســتخدمين كما أصبحــت مؤخًرا إحــدى المنصــات المهمة التي 
تسعى الكثير من األنشطة التجارية الستخدامها بطرق أكثر احترافية، من أجل الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين 
واستهدافهم بالرسائل التسويقية المناسبة الهتماماتهم وتشجيعهم على التفاعل باستمرار مع المحتوى الذي يتم نشره. 

ولذلك قمنا بوضع 6 نصائح تساعدك على زيادة التفاعل على حسابك على إنستغرام:

Hashtags 1- احرص على استخدام الـ

تهمــل  التجاريــة  األنشــطة  مــن  العديــد 
استخدام الوسوم Hashtags وتضمينها 
فــي جميــع منشــوراتها وهــذا يعتبر خطأ 
كبير، ألن تضمين الوســوم المناســبة في 
المحتوى المنشور على إنستغرام تساعد 
في تســهيل وصول الجمهور المستهدف 

إلى المحتوى عند بحثهم عنه.
تضميــن عــدد كبيــر مــن الوســوم يعتبــر 
مــن الممارســات الجيدة التــي ُيوصى بها 
عند نشــر المحتوى على إنستغرام وذلك 
الواحــد  للمنشــور  وســوم   9 بمتوســط 
بحســب دليــل اســتخدام الوســوم الــذي 
تــم نشــره على مدونــة منصة هوتســوت 
Hootsuite خــالل الشــهر الجــاري، حيث 
تبيــن أن تضميــن هذا العدد من الوســوم 
يســاعد فــي الحصــول على أعلــى معدل 
هــذه  تكــون  أن  بشــرط  ولكــن  تفاعــل، 

الوسوم مناسبة للمحتوى المنشور.

2- روج لحسابك على باقي المنصات

مــن المهــم جــًدا أن تقــوم بنشــر رابــط 
بجميــع  إنســتغرام  علــى  حســابك 
حســابات التواصل االجتماعي األخرى 
علــى  المتابعيــن  ودعــوة  لــك  التابعــة 

حســابك  لمتابعــة  الحســابات  هــذه 
علــى إنســتغرام ومطالعــة المنشــورات 

الموجودة به.
كمــا ينصــح بفعــل نفــس الشــيء علــى 
زوار  ألن  وذلــك  اإللكترونــي،  موقعــك 
حســابات  علــى  ومتابعيــك  موقعــك 
التواصل سيكونون أكثر قابلية لمتابعة 
حســابك علــى إنســتغرام والتفاعــل مع 

المحتوى المنشور به.

3- االهتمام بجودة الصور المنشورة

فيهــا  تقــع  التــي  األخطــاء  مــن  واحــد 

نشــر  هــو  التجاريــة  األنشــطة  بعــض 
يجــب  لذلــك  الجــودة،  ضعيفــة  صــور 
عليــك التأكــد من أن الصــور التي تقوم 
بنشرها عالية الجودة، وذلك ألن منصة 
إنستغرام تعتمد على المحتوى البصري 
فــي المقــام األول ويجب أن يكون هذا 
المحتوى عالي الجودة إلبهار المتابعين 

وتشجيعهم على التفاعل.
كاميــرا  شــراء  يمكنــك  الغــرض  ولهــذا 
رقميــة بســعر متوســط للحصــول علــى 
مــع  التعاقــد  أو  عاليــة،  بجــودة  صــور 
إلضفــاء  محتــرف  جرافيــك  مصمــم 

بعــض اللمســات الجذابــة علــى صــورك 
وتصميماتــك التي تنشــرها لكي تضمن 
تفاعــل عاليــة  الحفــاظ علــى معــدالت 

على حسابك إنستغرام.

4- قم بإنشاء مسابقات 
للمتابعين على حسابك

أنــواع  أكثــر  مــن  المســابقات  تعتبــر 
علــى  للتفاعــل  تشــجيًعا  المحتــوى 
التواصــل االجتماعــي بصفــة  منصــات 
عامــة بما فيها إنســتغرام، ولذلك يجب 
عليــك عقد المســابقات باســتمرار لحث 
والتفاعــل  التنافــس  علــى  متابعيــك 
ويجــب عليك بالطبــع تخصيص جائزة 
قيمة للفائزين ولكن ليس بالضرورة أن 

تكون تلك الجوائز غالية الثمن.

5- احرص على النشر بشكل منتظم

يجــب عليــك أن تقــوم بنشــر محتــوى 
متجدد بشــكل منتظم لضمــان الحفاظ 
على معــدالت تفاعل عالية من متابعي 
تقــوم  أن  األفضــل  ومــن  حســابك، 
بالنشــر بشــكل يومــي ليتأكــد متابعيــك 
أن نشــاطك التجــاري متواجــد بشــكل 
مستمر ولتظل عالمتك التجارية عالقة 

بأذهانهم.

6- استثمر في اإلعالنات الممولة

مــن األفضــل أن تســتثمر بعــض المــال 
إلنشــاء حمــالت إعالنيــة مدفوعة على 
إنســتغرام ولو بمبالغ بســيطة كل فترة، 
حيث ستســاعدك اإلعالنــات المدفوعة 
علــى الوصول إلى المزيــد من الجمهور 
أعــداد  علــى  المســتهدف واالســتحواذ 
أكبر من المتابعين، كما ستساعدك على 
رفــع معــدالت التفاعــل بحســابك وذلك 

في فترة زمنية قليلة.

عقــد مســرح جلجامــش يــوم االحــد 
2019 اجتمــاع  مــارس   17 الموافــق 
االعتيــادي  العموميــة  الجمعيــة 
فــي  بمقــره   2021  -  2019 للعاميــن 
مجلــس  النتخــاب  وذلــك  العدليــة، 
المســرحي  للموســم  الجديــد  إدارتــه 

أعضــاء  انتخــب  حيــث  المقبــل، 
الجديــد  اإلدارة  جلجامــش  مجلــس 
بعــد أن عرضــت اإلدارة الســابقة كال 
مــن التقريــر األدبي والمالــي، وبعدها 
أعطى رئيس المسرح فهد مندي أهم 

التوصيات لمجلس اإلدارة الحالي.

وأسفرت االنتخابات عن فوز الفنان فهد مندي برئاسة المسرح ونائب  «
الرئيس عبدالرحمن فقيهي، وأمين السر فاطمة الظاعن، واألمين 

المالي حمد الدوسري، ورئيس اللجنة الثقافية ايمان قمبر، ورئيس 
لجنة الجودة والتطوير حمد الخجم، ورئيس المتابعة واإلنتاج سعد 

فرحان.

فوز “مندي” برئاسة “جلجامش للمرة الثانية”
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 2010 
محمد حسني مبارك يصدر قراًرا بتعيين الدكتور أحمد الطيب شيًخا لألزهر خلًفا للشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي. 

 2011
إجراء استفتاء تعديل الدستور في مصر وذلك بعد ثورة 25 يناير.

2016
تحطم طائرة فالي دبي الرحلة 981 ومقتل جميع ركابها.

 2017
وفاة السيد ياسين، كاتب ومفكر سياسي واجتماعي مصري.

2018
إعادة انتخاب فالديمير بوتين لوالية رابعة بتأييد 76 % من األصوات.

26

يســتعد الفنان محمد صبحي لتقديم مسرحية جديدة خالل الفترة 
الحاليــة، تمهيــدا لعرضهــا نهايــة أبريــل المقبــل بالتزامن مع 
احتفاالت الربيع، لتكون أحدث عروضه المســرحية على خشــبة 
مســرح ســنبل الذي يقوم في الوقت الحالي بتقديم مسرحيته 
“خيبتنــا” مــع مجموعــة مــن الفنانين الشــباب، إضافــة إلى 

الفنانة ســميرة عبدالعزيز. وبدأ صبحــي الحصول على توقيعات 
المشــاركين معه فــي “خيبتنــا” لالشــتراك في العرض المســرحي 

الجديد، والمقرر أن يستمر خالل الموسم الصيفي المقبل.

خــالل حلقة “صاحبة الســعادة” ردت منة شــلبي بهدوء على 
األســئلة “المزعجــة” و”الشــائعة” التــي تواجــه العازبات 

والمتزوجات من أسباب تأخرهن في الزواج واإلنجاب.
وقالت منة إن الشابات وفي كل مناسبة فرح تنهال عليهن 
األسئلة حول سبب تأخرهن في الزواج مرفقة بعبارة “متى 

ســنفرح بك” وقالت إن المقربون منها يسألونها عن سبب 
تأخرها في الزواج أكثر من ســؤالهم عــن صحتها وأنها ترد على 

سؤال “متى نفرح بك” بقولها “لم أحزنهم في شيء حتى أفرحهم”.

أعلن الفنان أحمد جوهر، انضمام الفنان القدير حسين المنصور 
إلى طاقم مسلســل “دينار نصيب مختار”، المقرر عرضه في 

السباق الرمضاني المقبل.
موقــع  علــى  الشــخصي  حســابه  عبــر  “جوهــر”،  ونشــر 
“إنســتغرام”، صــورة تجمعه مــع “المنصور” مــن كواليس 

تصوير العمل، وعلق عليها قائال: “انضم الفنان القدير حسين 
المنصور ألسرة مسلسل دينار نصيب مختار، وألول مرة يجمعني 

عمل معاه ترقبونا في رمضان”. يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم.

“دينار نصيب مختار”متى تتزوج؟“خيبتنا” محمد صبحي



الشهابي وبوهندي ُيثريان فعاليات معرض الرياض

طرحت ماريا كاري، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، أغنيتها  «
الجديدة “A No No”. وظهرت ماريا كاري في األغنية داخل المترو 

وهي ترقص وتغني مع عدد من الموديلز، وحققت أكثر من 300 ألف 
مشاهدة فور طرحها على يوتيوب لتنهال عبارات اإلشادة والثناء على 

الصفحة الخاصة للنجمة العالمية. ُيذكر أن النجمة قدمت حفلها 
الفني األول بالسعودية في 31 يناير الماضي.

لليــوم الرابــع علــى التوالــي، تواصــل هيئــة البحريــن للثقافــة واالثــار تقديــم برنامجهــا 
الثقافــي المتنــوع، والذي أصبح موعــًدا يلتقي فيه الجمهور الســعودي بنخبة المثقفين 
واألدبــاء والكتــاب البحرينييــن فــي تظاهــرة ثقافية هــي األكبر في المنطقــة من خالل 

معرض الرياض الدولي للكتاب في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

عصر  الــثــقــافــي  المجلس  اســتــضــاف  وقـــد 
الــيــوم األحـــد 17 مـــارس الــجــاري، الكاتب 
ثقافي  لقاٍء  الشهابي في  البحريني غّسان 
بعنوان “ اللغة العربية في بحر التحديات” 

َجَمَعه بنخبة من المثقفين السعوديين.
وتـــنـــاول الــشــهــابــي فــي مــداخــاتــه خــال 
في  ــا  ودورهــ العربية  اللغة  أهمية  الــلــقــاء 
تعزيز ثقافة الشخص وتأصيل هويته، كما 
اللغة  التي تواجهها هذه  للتحديات  تطّرق 
سواء ما يتعّلق منها بالعولمة أو تحديات 
ــل الــلــغــة أنــفــســهــم، بــاالضــافــة إلشــارتــه  أهـ
بقطاعات  المتعلقة  التحديات  بعض  إلــى 
على  بآخر  أو  بشكل  تؤثر  حيوية مختلفة 
لهذين  وما  واإلعــام  كالتعليم  اللغة،  واقع 
النهوض  فــي  بالغة  أهمية  مــن  القطاعين 

باللغة العربية من جديد. 
وأضاف غسان الشهابي في محاضرته التي 
حضرها نخبة من المثقفين واألكاديميين، 
يجب  ال  التي  الــفــرد  هوية  هــي  اللغة  بــأن 

ــدد الــشــهــابــي على  ــازل عــنــهــا، كــمــا شـ ــن ــت ال
ضرورة تكثيف الجهود إلبراز اللغة العربية 
هذا  يحاكي  جــديــد  بــأســلــوٍب  وترسيخها 

العصر. 
ــتـــضـــاف الــمــجــلــس  ــا مــــســــاًء، فـــقـــد اسـ ــ أمـ
ــاء والــكــتــاب  ــ الــثــقــافــي رئــيــس أســـرة األدبـ
بوهندي  إبراهيم  الشاعر  البحرين  بمملكة 
ــجــاري،  ــيــوم األحـــد 17 مـــارس ال مــســاء ال
البحريني  ــب  ــ واألديـ األكــاديــمــي  وقـــّدمـــه 
فيها  أمسية شعرية شارك  في  نجم  راشد 
قراءات   “ عنوان  تحت  سعوديون  شعراء 
الشاعر قراءات في  تناول  شعرية”، حيث 
موضوعات مختلفة، وسط تفاعل الجمهور 

الحاضر من المثقفين والمهتمين. 
الشعر  بين  جمعت  التي  األمسية  وخــال 
عبدهللا  الــشــاعــر  عــّبــر  والــشــعــبــي،  الفصيح 
الــمــفــتــوحــة للشاعر  بــوهــنــدي عــن اآلفــــاق 
منه  يستلهم  الــذي  الحقيقي  المصدر  بأنها 
تتعدد  لذا  الشعرية،  التجربة  به  ما يشحذ 

الواحدة،  القصيدة  في  الموضوعات حتى 
من  فيها  ينطلق  أن  للشاعر  يمكن  حيث 

شحنٍة عاطفية في مجال معين الى شحنة 
أخرى في مجال مختلف كلًيا.

الثالثاء
19 مارس 2019 
12 رجب 1440
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لمياء الكويتي: الشباب البحريني اليوم أكثر ابتكارا وجرأة
ـــقوط ـــادي الس ـــداف لتف ـــدة لأله ـــرة بعي ـــل ونظ ـــة عم ـــداد خط ـــب إع يج
مع ظهور مواقع التواصل االجتماعي والتطورات الحاصلة في شتى المجاالت، أدى إلى وجود بعض من جوانب السلبية في المجتمع سواء على صعيد المحلي أو الخارجي على مستوى أهم 
التصنيفات الصحة والثقافة والتعليم فأصبح شباب اليوم غير قادر على االهتمام بصحته وبروز عالمات الكسل وعدم الرغبة في القراءة والكتابة وتطوير من المهارات والتراجع في مستوى 
التعليمي رغم وجود جميع المتطلبات لهذه األمور، التقينا اليوم في رائدة اإلعمال لمياء محمد الكويتي، تعمل محاضرة دراسات التأمين في مملكة البحرين وصاحبة مخبز متميز. تهتم لمياء 

بالشباب والصحة ولها إنجازات، وتمارس شغفها في العمل الذي تريده راغبًة في توجيه الشباب البحريني على التعرف على ميولهم الحقيقية وعدم التخلي عن شغفهم.

من وجهة نظرك هل شباب اليوم  «
يتجه إلى تقليد المشاريع؟

مضمون  إلـــى  يتجه  الــشــبــاب  أن  أعــتــقــد  ال 
لكن  متشابهة  تكون  قد  فالمشاريع  التقليد، 
الــعــرض  ــرق  بــعــض األفـــكـــار تختلف فــي طـ
ــتــقــديــم فــلــكــل مـــشـــروع شــبــابــي ميزته  وال
ال  التقليد  خطة  على  يعتمد  ــذي  ال واســمــه، 
البحريني  الشباب  يعتبر  االستمرار،  يمكنه 
في  الخليج  مستوى  على  ومبدعا  مبتكرا 

مجاالت متعددة.
 

هل سهل على الشباب اليوم أن  «
يفتح المشروع الخاص به والوصول 

إلى طريق النجاح؟

ــة فـــي عــــدم وجـــــود خطة  ــصــعــوب تــكــمــن ال
وإستراتيجية يتم العمل عليها بدقة، فيجب 
على الشباب البحريني البحث عما تحتاجه 
سوق العمل ومتطلباتها، فالكثير من الشباب 
السوق  يراقب  الخاص  مشروعه  فتح  بعد 
أن  يمكن  معين  هــدف  وجــود  دون  المحلية 
خطة  إعـــداد  فيجب  منافسيه،  عــن  يميزه 
عمل ونظرة بعيدة لألهداف لتفادي السقوط 

وتراجع المشاريع.
 

متى بدأ لديك شغف االهتمام بجانب  «
الشباب والصحة؟

قبل  من  علي  األسئلة  من  الكثير  طرح  يتم 

وعندما  والنجاح،  البدء  كيفية  في  الشباب 
أتحاور مع الشباب أشعر أنهم ال يعرفون ما 
يجعلنا  ما  وهــذا  التالية،  الخطة  ومــا  العمل 
ــادم إن  ــقـ نــــدرك أن مـــن الــمــمــكــن لــلــجــيــل الـ
والمعرفي،  التعليمي  مستواه  في  يتراجع 
الــشــاب أهله،  الــحــاالت يتبع  وفــي كثير مــن 
الطب  فــي  منخرطة  عائلته  أن  رأى  فـــإذا 
في  يتخصص  أن  عليه  يتوجب  أنه  فيشعر 
مثل هذا المجال، مع الكثير من الضغوطات 
المواهب  يــدفــن  الشخص  مــن  تجعل  الــتــي 
ــتــي يــمــتــلــكــهــا. ومــن  ــرى ال ــ والـــمـــهـــارات األخـ
الجانب اآلخر فالصحة شيء مهم جدا، كون 
في  المجتمع  فــي  الدخيلة  ــعــادات  ال ظــهــور 
األكل المصنع والمضر تحت عذر “ليس لدينا 
على  الطعام  هذا  تأثير  يدركون  وال  وقــت“، 
المدى البعيد، فيجب علينا مساعدة الشباب 

وتوجيههم واالهتمام بالصحة.

هل الشخصيات الملهمة في  «
مواقع التواصل االجتماعي تقود 
الشباب بطريقة إيجابية أو سلبية؟

من وجهة نظري الشخص اإليجابي سيميل 
فكل  صحيح،  والعكس  اإليجابي  للمضمون 
إيجابية وسلبية، فكثير  لديه جوانب  شيء 
ــمــواقــع  ــي ال ــن الــشــخــصــيــات مــــوجــــودة فـ مـ
مباشر  بشكل  المضمون  غياب  مع  التواصل 
الصدفة  طريق  عــن  ســواء  منشوراتهم  فــي 
عن  النظر  بغض  لكن  الغريبة،  الــمــواقــف  أو 
بحرينية  شبابية  طــاقــات  لدينا  الفئة  هــذه 
في العديد من المجاالت التي برزوا وأثبتوا 
أنفسهم فيها بعد اكتشاف شغفهم ومواهبهم.

من الداعم األول لك؟ «

ــي  ــدتـ ــة األولــــــى والــــــدي ووالـ ــب ــمــرت ــي ال فـ

تلقيت  وأطفالي،  زوجي  الثانية  والمرتبة 
هدفي  وراء  للسعي  والــدي  من  التشجيع 
وطموحي، وال يقتصر الدعم على الجانب 
فعندما  أيضا،  المعنوي  إنما  فقط،  المادي 
يد  لي  يمد  زوجــي  طويلة  لساعات  أعمل 
الــعــون لــمــراعــاة األطــفــال، وعــنــدمــا يجب 
الــخــارج والــداي  علي السفر ألحــاضــر فــي 
هي  العائلة  فمساعدة  ــأوالدي،  ــ ب يعتنون 

التي تجعلني إيجابية وقوية.
 

 ما الهدف الذي تريدين تحقيقه  «
على المدى القريب؟

اختيار  لي  تسنى  وإذا  كثيرة،  أهــداف  لــدي 
هـــدف رئــيــس فــهــو الــتــوســع فــي مشروعي 

الخاص خارج البحرين بإذن هللا.
 

نصيحة لشباب اليوم؟ «

يجب أن تسعون وراء شغفكم والتمسوا ما 
في داخلكم الذي يجعلكم تشعرون بالسعادة 
لتحقيق رضا الذات، وال تسمحوا للوقت أن 
يقضي عليكم، فبادروا في تطوير واكتشاف 
مملكة  اســم  ورفــع  النجاح  لسبيل  أنفسكم 

البحرين.
 

لقاء: آمنة يوسف راشد 
طالبة إعالم إلكتروني بجامعة البحرين

تواصــل هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار اســتعداداتها إلطــالق المشــروع الثقافــي 
الجديد “ستوديو 244” في قلب منتزه ومحمية دوحة عراد بمدينة المحّرق، حيث 
ُيفَتتــح يــوم الثالثــاء الموافــق 19 مــارس 2019 فــي تمــام الســاعة 7 مســاًء ضمــن 

برنامج مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر. 

ويأتي ستوديو 244 كثمرة تعاون 
للبيئة  األعـــلـــى  الــمــجــلــس  بــيــن  مـــا 
الــثــقــافــة، حــيــث سيشكل  وهــيــئــة 
ــدًا ُيــعــنــى بــالــفــنــون  ــ ــدي ــزًا جــ ــركــ مــ
مجموعة  سيقّدم  كما  والمعرفة، 
ــبــرامــج  واســـعـــة مـــن األنــشــطــة وال
المجتمعية التي تهم مختلف فئات 

الجمهور. 
ــمــشــروع ثــاثــة مــبــاٍن  ــتــكــّون ال وي
 ،”244 “ســتــوديــو  أكــبــرهــا  ُيــســمــى 
والذي سيتم تخصيصه الستضافة 
التركيبية،  ــال  ــمـ واألعـ ــمــعــارض  ال
واللقاءات  والندوات  المحاضرات 
ــيــة، والــتــوعــويــة  ــفــن الــثــقــافــيــة وال
الوحدتان  ستعمل  بدورها  عموما. 
سنوية  إلقـــامـــٍة  كــمــقــّري  و19   17
لــمــخــتــلــف الـــفـــنـــانـــيـــن، حـــيـــث تــم 
تصميم هاتين المساحتين بطريقة 
والحرفية،  الفنية  لألعمال  مناسبة 
الستضافة  تهيئتهما  وتــمــت  كــمــا 
والمناسبات  الفنية  العمل  ورش 

المجتمعية. 
ويتضّمن المشروع أيًضا عمًا فنًيا 
عراد،  لموقع خليج  عاًما مخصًصا 
المنطقة  طبيعة  العمل  ويــحــاكــي 
ــواحــد مــن أشهر  عــبــر نــمــوذجــيــن ل
ــبــحــريــة فـــي الــبــحــريــن  الــطــيــور ال
والمعروف بالّلوه، في بادرة إللقاء 
التي  المحلية  الطيور  على  الضوء 
وخصوصا  الــبــحــريــن،  بــهــا  تشتهر 

تلك التي تواجه خطر االنقراض. 
ويــهــدف مــشــروع “ســتــوديــو 244” 
ــول  إلـــــى تــســهــيــل إمـــكـــانـــيـــة وصــ
ــي الـــبـــحـــريـــن إلـــى  ــ الـــجـــمـــهـــور فـ
وغيرها  والفنون  الثقافة  منّصات 
ــحــيــويــة، وذلـــك  مـــن الـــمـــجـــاالت ال

مـــن خـــال خــلــق مــســاحــٍة مميزة 
مفتوحة.  اجتماعية  أجــواء  ضمن 
وســيــســمــح الـــمـــشـــروع بــصــنــاعــة 
الفنانين،  بين  ديناميكي  ارتــبــاط 
ُمطوري المناطق الحضرية، علماء 
ويأتي  المجتمع.  ــراد  وأفــ البيئة، 
كثمرة   ”244 “ســتــوديــو  مــشــروع 
ــا بــيــن هيئة  ــتــفــاهــم مـ لــمــذكــرة ال
البحرين للثقافة واآلثار والمجلس 
توقيعها  تم  والتي  للبيئة،  األعلى 
الماضي.  العام  من  سبتمبر  خــال 
ــتــفــاهــم على  ــرة ال ــذكـ وتــســاعــد مـ
الجهتين  بين  مــا  الــتــعــاون  تعزيز 
المشتركة  والبرامج  المشاريع  في 

المستقبلية.

افتتاح “ستوديو 244” مساء الثالثاء

فضاء ثقافي 
جديد يتداخل 

مع النسيج 
المجتمعي

الضغوطات تدفن المواهب والمهاراتبادروا في تطوير واكتشاف أنفسكم لسبيل النجاح 
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كفيف وكالبه يفوزون في ماراثون بنيويورك
دخــل عــداء كفيــف هــو وفريقــه مــن كالب اإلرشــاد التاريخ من 
خــالل اســتكمال ســباق نصــف الماراثــون الــذي تنظمــه يونايتــد 
إيرالينز في مدينة نيويورك لهذا العام دون أي مساعدة بشرية.

وذكــر موقــع )جيدينــج آيز فور ذا باليند(، وهي مؤسســة خيرية 
تــدرب الــكالب لمســاعدة المصابيــن بإعاقات بصريــة، أن العداء 
تومــاس بانيــك )48 عاما( ركض برفقة كالبــه الثالثة من فصيلة 

الالبرادور ريتريفر وهم وافلز وويستلي وجاس.
ووفقا للمؤسسة ولموقع نادي )نيويورك رانرز( أصبح بانيك أول 
عداء كفيف يكمل الســباق بمســاعدة كالب بدال من أن يســاعده 
عــداؤون آخــرون. وأضــاف النــادي أن بانيــك أنهى الســباق الذي 
يمتد لما يفوق 21 كيلومترا فيما يقل قليال عن ساعتين ونصف 
الســاعة. وشــارك نحو 20 ألف عداء في الســباق الذي أقيم يوم 
األحد في يوم القديس باتريك ومر عبر ســاحة التايمز الشــهيرة 
فــي نيويــورك. وتبادل الــكالب الثالثة مســاعدة بانيك، إذ ركض 
كل منهــم مــا بين نحو خمســة وثمانية كيلومتــرات معه، وكانت 

سرعة العداء الكفيف نحو تسعة كيلومترات في الساعة.
وفقــد بانيــك بصــره عندمــا كان فــي أوائل العشــرينات من عمره 

وفقا لما ذكرته محطة )سي.إن.إن( ووسائل إعالم أخرى.
وشــارك مــن قبــل في نحو 20 ســباقا، ولكن بمســاعدة مرشــدين 

من زمالئه.
وقــال بانيــك لمحطة )ســي.بي.إس نيــوز( “عندما فقــدت بصري 

كنــت خائفــا جدا لدرجة تمنعني من الركض” مشــيرا إلى أنه عاد 
للعدو بعد أن اعتاد األمر لكن بمساعدة عداء آخر.

وأضــاف “علــى الرغــم مــن أن الكثير مــن الناس يمارســون العدو 
مع النوادي المتخصصة إال أنهم في نهاية المطاف يركضون في 

سباقهم 
الخــاص... وعندمــا تكــون مرتبطــا بشــخص آخــر فهــذا لــم يعــد 

سباقك.. االستقالل ليس متوفرا”.

وبعد انتهاء السباق نشرت )جيدينج آيز( صورة على  «
حسابها على تويتر لبانيك وهو يبتسم ابتسامة عريضة 

وهو يحتضن كلبه جاس وكالهما يرتدي ميدالية الماراثون. 
وبانيك، الذي يعدو منذ صغره، هو الرئيس والرئيس 

التنفيذي للمؤسسة الخيرية التي مقرها نيويورك.

والفضــاء  الطيــران  إدارة  أعلنــت 
الهائــل  االنفجــار  أن  )ناســا(  األميركيــة 
الــذي وقع في الجو العام الماضي فوق 
بحــر بيرينــغ قــرب روســيا، كان بســبب 

نيزك ضخم. 
وذكــرت ناســا أن االنفجــار كان أقــوى 
بعشــر مــرات مــن القنبلــة الذريــة التــي 
أســقطت علــى هيروشــيما، ويعــد ثاني 
أكبــر انفجــار خــالل قــرن، بعــد انفجــار 
تشيليابينســك  منطقــة  فــي  نيــزك 

الروسية في العام 2013.

وحدث االنفجار في النيزك األحدث  «
عندما كان على ارتفاع 25.6 

كيلومترا فقط من سطح الكوكب، 
وسقط بزاوية حادة تصل إلى 7 

درجات عندما تسبب احتكاكه مع 
الغالف الجوي في االنفجار. وجرى 

الكشف عن االنفجار من جانب 
األقمار االصطناعية العسكرية 

األميركية في العام الماضي، وتم 
إحالة الحادث إلى “ناسا”.

نيزك بـ 10 
أضعاف قوة قنبلة 

هيروشيما
بيعت حمامة ســباق تدعى أرماندو في مزاد 
الغربيــة فــي بلجيــكا،  فــي منطقــة فالنــدرز 
بمبلــغ قدره 1,25 مليون يورو، لتكســر الرقم 
حمامــة  باســم  المســّجل  الســابق  القياســي 
ســباق تدعــى األمير الذهبــي “غولدن برنس” 

قبل عامين، وذلك مقابل 360 ألف يورو. 
وذكــر موقــع “فالنــدرز” اإلخباري أن مشــتري 
الحمامــة صينــي الجنســية، وقــد دفــع هــذا 
التــي  الحمامــة  الختيــار  القياســي  المبلــغ 

يريدهــا، معتبــًرا أن العــرض القياســي ســببه 
الســمعة العالميــة الشــهيرة لحمام الســباقات 

في بلجيكا.
وأشــار الموقــع إلــى أن مالكــي أرمانــدو األب 
واالبن جويل وديتر فيرشوت، كانا يتوقعان 
عرًضا بقيمة نصف مليون يورو كحد أقصى 
لطائرهمــا البالــغ مــن العمــر خمــس ســنوات، 
لكــن المشــتري الصينــي ذهــب بعيــًدا لشــراء 

الحمامة التي يريدها.

إذا كنــت ترغــب فــي إطالــة عمرك، فــإن اليابانيين ينصحون باتباع وســيلة تراثية 
قديمة، تدعى “استحمام الغابات”.

وال تنخــدع باســمها، فـ “اســتحمام الغابات” 
ليــس لــه عالقــة بالحصول علــى دوش في 
الهــواء الطلــق أو فــي الغابــات، وإنمــا هــو 
عــالج طبيعــي عبارة عن “فــن التواصل مع 
الطبيعة”. ويشــار إلــى “اســتحمام الغابات” 
إلى “شــينرين-يوكو” باللغة اليابانية، وهي 
ممارســة تعــزز من الشــفاء الــذي يعتقد أنه 
متوافــر فــي جــو الغابــات. ويعــود تاريــخ 
القــرن  ثمانينــات  إلــى  “شــينرين-يوكو” 

يتجــزأ  ال  جــزءا  أصبــح  عندمــا  الماضــي، 
مــن الرعايــة الصحية الوقائيــة في الثقافة 
اليابانية. ويؤكد الباحثون أن قضاء الوقت 
في الغابة أثبت أن له فوائد صحية، تشمل 
تعزيز أداء الجهاز المناعي، وخفض ضغط 
الدم واإلجهاد، وتحســين الحالة المزاجية، 
والتركيــز والنــوم، وزيادة مســتوى الطاقة، 
والتعافــي الســريع مــن الجراحــة والشــفاء 

من األمراض.

أكثر من مليون يورو لحمامة بمزاد في بلجيكا

اليابانيون ينصحون “استحمام الغابات” يطيل العمر

فتاة صغيرة تضيء الشموع في موقع تذكاري في 
الحديقة النباتية في كرايستشيرش، بعد 3 أيام من 
حادث إطالق نار في مسجدين أودى بحياة 50 من 

المصلين المسلمين في نيوزيلندا )أ ف ب(

انتشــرت على وســائل التواصل االجتماعي “تويتر” صــورا لحادث مروع 
فــي لبنــان نجــت خاللــه مواطنــة مــع أوالدهــا بأعجوبــة بعــد أن فقــدت 

السيطرة على سيارتها واستقرت في محل للمفروشات.
ونشــرت جمعيــة “اليــاز” اللبنانيــة متخصصــة بحــوادث الســير فــي لبنان 

صورا للحادث الذي حصل في وسط بيروت في منطقة بئر حسن.
ووفقــا لشــهود العيــان الذيــن كانــوا فــي موقــع الحادثــة أن امــرأة فقــدت 
الســيطرة علــى ســيارتها من طراز “بي أم دبليــو” وبجانبها أطفالها، حيث 
إن الســيارة اســتقرت فــي محــل المفروشــات، مــا أدى إلــى أضــرار مادية 

كبيرة دون وقوع إصابات.
يذكــر أن نســبة الحــوادث في لبنان قــد ارتفعت خالل الســنوات األخيرة 

الماضية؛ بسبب الطرقات السيئة.

امرأة تستقر بسيارتها داخل 
محل للمفروشات

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ساللم الخزانات

حــاز منشــور بعنــوان “بيــوت مدينــة 
شرق الحد دون ساللم خزانات” أعلى 
معــدل تفاعل على إنســتغرام “البالد” 
buzain- المســتخدم وقــال   أمــس. 
ab8@ “حتى بيوت إســكان سماهيج 
ما فيها، ســنين واحنا نشــقح الطوف 
والركبــة  والكــوع  ايادينــا  وتتزلــغ 
صايريــن لوحة من الشــماميخ”، فيما 
abdullaalhas- المســتخدم  تســائل 
san@ “لمــاذا المســتفيد يتحمل خطأ 

وزارة اإلسكان؟”.

تمنــت متقاعدة بريطانية، بعد 104 أعوام 
عاشــتها فــي هــدوء وســكينة، أن تتحقــق 
أمنيتهــا األخيــرة والوحيــدة فــي الحيــاة، 

بدخول السجن ولو لمرة واحدة.
وذكــرت صحيفــة “بريســتول بوســت”، أن 
المســّنة البريطانيــة، آن بروكنبــرو، تعيــش 
بريســتول  بمدينــة  للمســنين  دار  فــي 
علــى  عرضــت  التــي  الــدار  اإلنجليزيــة، 
القاطنين فيها من المســنين المشــاركة في 
نشــاط خيــري أطلــق عليــه اســم “رغبــات 

على حبل الغسيل”.

وقالت المسنة بروكنبرو في الورقة  «
التي كتبت عليها أمنيتها: “عمري 104 

أعوام، كنت دائًما مواطنة مطيعة 
للقانون، واآلن أريد أن أزور الجانب 

المظلم من الحياة”. واستجابت 
الشرطة المحلية، بكل سرور، لرغبة 

بروكنبرو غير العادية، ووعد عناصرها 
بالقدوم إلى دار المسنين في 20 

مارس، لتلبية رغبتها و”القبض عليها 
وإلقائها في السجن”.

نشــرت صفحــة مستشــفى توليــد فــي 
والية تكســاس في الواليات المتحدة 
األميركيــة نبــأ إنجاب إحدى ســاكنات 
الواليــة ســتة أطفــال فــي تســع دقائق 

فقط.
 15 فــي  تشــاياكا،  تيلمــا  وأنجبــت 
مــارس الجاري، فتاتيــن وأربعة أوالد. 
بيــن  الجــدد  المواليــد  وزن  ويتــراوح 

800 و1300 غرام.

وأكد أطباء مستشفى التوليد  «
ا  أن حالة الوالدة جيدة جدًّ

رغم حملها ووالدتها لـ 6 أطفال 
دفعة واحدة. وبالفعل، قامت 

تشاياكا بتسمية طفلتيها بـ زينة 
وزوريل حسب ما خططت له 

من قبل، ولم تطلق على أطفالها 
األوالد أسماء بعد. وذكر موظفو 

مستشفى توليد تكساس أن 
احتمال والدة 6 أطفال توائم 

بحسب اإلحصائيات يمثل واحًدا 
من بين 4.7 مليار والدة.

عمرها 104 سنوات 
تحقق أمنيتها 
بدخول السجن

أميركية تلد 6 
أطفال في دقائق 

معدودة
واقعة جديدة خاصة بتمثال آخر “مشوه” في مصر، أثار استياء وسخرية رواد مواقع 

ا. ا فوريًّ ا حكوميًّ التواصل االجتماعي واستدعى ردًّ

فقد تداول مستحدمو “فيسبوك” و”تويتر” 
فــي  المصريــة”  “الفالحــة  لتمثــال  صــورة 
مدخل مدينة الحوامدية التابعة لمحافظة 
الجيــزة بعــد “تجديــده”، لكن هــذا التجديد 
لــم يضــف إال المزيــد مــن القبــح علــى عمل 

المثال الراحل فتحي محمود.
وحســب الصورة المنتشــرة، تظهر الفالحة 
فيمــا  الصــارخ،  األحمــر  باللــون  وشــفتاها 

تبــدو جالســة بركبــة عارية، مع لــون ذهبي 
مثير لالســتياء. واستجابت وزارة التنمية 
مــع  الســلبي  التفاعــل  لموجــة  المحليــة 
التمثــال علــى مواقــع التواصــل، حيث قال 
الــوزارة  إن  الوزيــر،  مســاعد  قاســم  خالــد 
مــع مســؤولي محافظــة  التواصــل  بصــدد 
الجيــزة مــن أجل “محاســبة المســؤول عن 

الشكل وأعمال الطالء” لتمثال الفالحة.

تمثال “مشّوه” يثير االستياء في مصر

احتل فيلم الحركة والمغامرة )كابتن مارفل( صدارة إيرادات السينما 
األميركية لألسبوع الثاني على التوالي محقًقا إيرادات بلغت 69.3 مليون 

دوالر. والفيلم بطولة بري الرسون وصمويل جاكسون ومن إخراج آنا 
بودين ورايان فليك.  وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد “حديقة 

العجائب” )واندر بارك( في المركز الثاني بإيرادات بلغت 16 مليون دوالر. 
واحتل الفيلم الرومانسي الجديد “على بعد خمسة أقدام” )فايف فيت 

أبارت( المركز الثالث محقًقا إيرادات بلغت 13.2 مليون دوالر. شهدت مصر في األشهر األخيرة أكثر من حالة لتماثيل وصفت بالـ ”قبيحة” على مواقع التواصل 
االجتماعي، فيما تدخلت السلطات أكثر من مرة إلصالح األمر.

عداء كفيف وكالبه يفوزون في ماراثون بنيويورك

@albiladpress
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